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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

REALIZADA NO DIA 23/02/2018 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2018, sexta-feira, às 14:12, na sala 12, 

atendendo à convocação 02/2018 do Chefe do Departamento, reuniu-se a Câmara 

Departamental de Química com os seguintes membros: o presidente prof. Rubén Dario 5 

Sinisterra Millán, o vice-presidente prof. Vito Modesto De Bellis; os representantes dos 

professores titulares prof. Rosemeire Brondi Alves; os representantes dos professores 

Tulio Matencio, Rita de Cássia de Oliveira Sebastião, Rodrigo Lassarote Lavall, Jarbas 

Magalhães Resende e Dayse Carvalho da Silva Martins. Os profs. Geraldo Magela de 

Lima, Claudio Luis Donnici e Marcelo Martins Sena justificaram a ausência, assim 10 

como os representantes titulares e suplentes dos Técnicos Administrativos em Educação 

e dos discentes. Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião com um breve resumo 

da reunião do dia 02/02. Citou a grandeza do Departamento de Química e salientou que 

detalhes serão expostos em reunião com a comunidade do DQ a ser realizada no dia 

27/02. Foi solicitada a contribuição dos membros da câmara com a pauta da reunião 15 

deste órgão colegiado e citou-se a proposta para a criação de subdivisões 

administrativas no DQ com responsáveis/diretores. Após a explanação, passou-se para a 

apreciação dos itens da pauta. 1. Informes: A) Apreciação da última ata antes da 

reunião: o presidente propôs que as correções e sugestões a respeito da ata de reunião 

realizada anteriormente sejam realizadas online para que haja maior agilidade na 20 

aprovação do documento. A proposta foi aceita por unanimidade.  Os itens B) Reunião 

do Departamento de Química no dia 27/02/2018 e C) Proposta de mudança de 

governança do DQ-UFMG foram detalhados no momento inicial da reunião quando o 

presidente exemplificou a grandeza e os obstáculos do DQ. Assim sendo, prosseguiu-se 

a reunião passando à apreciação do item D) Reunião com o Pró-Reitor de 25 

Administração, Prof. Mário Fernando Montenegro Campos - Anexo III:  

inicialmente foi esclarecido que a chefia indicou um responsável para tratar desse 

assunto: Prof. Eduardo Nicolau dos Santos. Depois, foram colocadas as adversidades 

para o término da obra que resultaram na alteração do plano/projeto para que seja 

plausível a execução da mudança. O presidente exemplificou o que já foi e o que seria 30 

realizado para adequação da obra à realidade atual. O próximo informe: E) Colocação 

da segunda catraca para controle de entrada: foi explicado que algumas mudanças 

propostas já foram providenciadas e foi citada também a alteração do site do DQ. O 

presidente solicitou aos membros que dessem um retorno a respeito da nova página com 

intuito de melhorá-la. Seguiu-se para o próximo item: 2. Deliberações e Aprovações: 35 

A) Ata da reunião de Câmara do dia 02/02/2018: foi identificado um erro na 

digitação na linha 82 e foi solicitada a verificação do trâmite dos pedidos de 

afastamento para que houvesse o registro em ata. Após as solicitações de correção, a ata 

foi aprovada por unanimidade. B) Redução de encargos didáticos do professor Dario 

Windmoller, a fim de assumir a função de Diretor de Processos Seletivos 40 

(COPEVE) da equipe do próximo reitorado Gestão 2018-2022: o presidente 

apresentou o histórico da situação, esclareceu que o ofício encaminhado para o DQ 

estava com fundamentação baseada em legislação anterior à atual (vigente) e que o 

documento já havia sido substituído. Fez-se a leitura da legislação atual. Abriu-se a 

discussão para apreciação da Câmara e foi salientado que haverá posse de novos 45 

professores. Após discussão, a redução de encargos para 60 horas semestrais foi 

aprovada por unanimidade. C) Contabilização de horas/créditos referentes à 
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disciplina “ESTÁGIO CURRICULAR” (QUI262) no encargo semestral das 

profas. Dayse Carvalho da Silva Martins e Luiza de Marilac Pereira Dolabella: foi 

dada palavra para a professora Dayse para que fizesse esclarecimentos a respeito da 50 

solicitação. Após as explicações, a professora se retirou da sala de reunião para que os 

membros pudessem deliberar. Após discussão, o presidente solicitou que o item fosse 

retirado de pauta para verificação posterior das contrapartidas para uma avaliação mais 

justa. D) Credenciamento do professor Bruno Gonçalves Botelho como docente 

colaborador no programa de Pós-Graduação em Química: destacou-se a atuação do 55 

professor e o item foi colocado em votação. O credenciamento foi aprovado por 

unanimidade. E) Relatórios de Atividades, 2016 e 2017, para fins de progressão da 

professora Luiza de Marilac Pereira Dolabella: foi esclarecido o trâmite do processo 

para progressão de docente. Na avaliação do relatório da professora, ponderou-se que a 

mesma deve verificar o somatório dos créditos (página 03 do relatório de 2017), pois a 60 

aprovação para consideração dos créditos relativos à disciplina “estágio curricular” 

ainda não foi deliberada. O relatório foi aprovado por unanimidade desde que respeitada 

a ressalva da verificação. F) Relatório de Atividades dos anos 2016 e 2017, para fins 

de aprovação em estágio probatório, do professor João Paulo Ataide Martins: foi 

destacado o desenvolvimento das atividades do professor no Departamento de Química. 65 

Após observações, os relatórios foram aprovados por unanimidade. G) Avaliação 

Parcial do Estágio probatório dos professores: Marcelo Machado Vianna e Elionai 

Cassiana de Lima Gomes: realizou-se uma breve leitura dos relatórios e foi cedida a 

palavra aos membros presentes. Observou-se que a palavra “parcial” deve ser incluída 

no parecer do Relatório, pois a redação atual passa a interpretação de que a avaliação é a 70 

final. Após a consideração, os relatórios foram aprovados por unanimidade desde que 

seja atendida a ressalva. H) Prorrogação da Ficha de Gestão da atividade de 

extensão: “Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis” 

coordenado pela professora Vânya Márcia Duarte Pasa: esclareceu-se que esse é um 

procedimento de rotina e procedeu-se para votação. A prorrogação foi aprovada por 75 

unanimidade. I) 2
o
 Termo Aditivo do Contrato n. 005/2014 e ficha de gestão para 

Prorrogação do Projeto “UFMG cidadã - Desenvolvimento de Métodos Analíticos 

Inovadores, Monitoramento e Garantia de Qualidade dos combustíveis 

automotivos” coordenado pela professora Vânya Márcia Duarte Pasa: realizou-se a 

leitura da carta de solicitação, abriu-se para discussão e, posteriormente, para votação. A 80 

prorrogação foi aprovada por unanimidade.  J) Aprovação do Projeto intitulado 

“Desenvolvimento de Cabos condutores para aplicação em umbilicais elétricos", 

coordenado, na UFMG, pela Profa. Glaura Goulart Silva: o presidente leu o parecer 

e destacou que este tipo de projeto é aprovado sem que o Departamento tenha 

contrapartida e, essa é uma possibilidade de captação de recursos. Foi dada a palavra 85 

aos membros para discussão. Sem considerações, foi iniciada a votação. O projeto foi 

aprovado por unanimidade. K) Aprovação do Projeto intitulado “Nanocompositórios 

de carbono/polidiacetileno para aplicações em supercapacitores e em dispositivos 

termoeletrocrômicos”, coordenado na UFMG, pelo Prof. Rodrigo Lassarote 

Lavall: foi dada palavra ao professor Rodrigo para que fizesse esclarecimentos a 90 

respeito do projeto. Após as explicações, o professor se retirou da sala de reunião para 

que os membros pudessem deliberar. Após discussão, o presidente iniciou a votação. O 

projeto foi aprovado por unanimidade. 3 . Homologações: A) Projeto “Aulas 

complementares ministradas por estudantes de pós-graduação: um caminho para 

a melhoria na qualidade de ensino de Química no Ciclo Básico do ICEx” 95 
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coordenador pelo professor Gilson de Freitas Silva: Homologações: A) Projeto 

“Aulas complementares ministradas por estudantes de pós-graduação: um 

caminho para a melhoria na qualidade de ensino de Química no Ciclo Básico do 

ICEx” coordenado pelo professor Gilson de Freitas Silva: foi destacada a 

preocupação com a adequação do conhecimento entre atividades práticas da graduação 100 

e as exigências da pós-graduação. Foi observado que a disciplina “Química Orgânica” 

deve ser acrescentada no projeto como possibilidade de disciplina para atuação dos 

estudantes de pós-graduação. Aberta a votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Após o término da pauta, questionou-se sobre o curso de Química à distância. O 

presidente esclareceu que o edital será publicado em maio/2018. O vice-presidente 105 

solicitou que todos verificassem o ReDoc e o currículo Lattes. Nada mais havendo a 

tratar, o presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Renata Brandão Teixeira de 

Macedo, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, após ter sido lida e aprovada. 

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2018. 
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