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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

REALIZADA NO DIA 09/03/2018 

Aos nove dias do mês de março de 2018, sexta-feira, às 14:10, na sala 122, atendendo à 

convocação 03/2018 do Chefe do Departamento, reuniu-se a Câmara Departamental de 

Química com os seguintes membros: o presidente professor Rubén Dario Sinisterra 5 

Millán, o vice-presidente professor Vito Modesto De Bellis; os representantes dos 

professores titulares professora Rosemeire Brondi Alves e professor Geraldo Magela de 

Lima; os representantes dos professores Claudia Carvalhinho Windmöller, Rita de 

Cássia de Oliveira Sebastião, Rodrigo Lassarote Lavall, Luiz Carlos Alves de Oliveira e 

Marcelo Martins Sena e a representante dos Técnicos Administrativos em Educação 10 

Janaína de Paula e Silva. Os representantes dos discentes não justificaram a ausência. 

Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião solicitando permissão para acrescentar 

na pauta um projeto coordenado pelo professor Rochel para apreciação. A permissão foi 

concedida por unanimidade pelos demais membros. 1. Informes: A) Eleição da nova 

diretoria do ICEx: o presidente esclareceu que houve alteração da data da eleição 15 

devido a necessidade de adequação aos prazos que são exigidos no regimento interno da 

Universidade e informou que há interesse na recondução por parte dos atuais ocupantes 

das funções de direção. B) Reunião com o chefe do Departamento de Física: devido 

ao alto índice de retenção dos alunos do curso de Química foram discutidas estratégias 

para tentar resolver o problema. Buscando adequação à heterogeneidade do público 20 

atendido, resolveu-se alterar o professor responsável pelo conteúdo. Foi levantada, junto 

ao departamento de Matemática, a possibilidade de participação dos alunos recém 

ingressados nos cursos de Química em um curso de pré-cálculo. Seguiu-se para o 

próximo item: 2. Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião de Câmara do dia 

23/02/2018: o presidente relembrou que o documento já tinha sido avaliado 25 

previamente em meio eletrônico e, que, houve contribuições para a Ata que foi 

apresentada. Colocou-se em votação e a ata foi aprovada por unanimidade. B) Proposta 

de criação da MEDALHA JOSÉ ISRAEL VARGAS por mérito na pesquisa 

científica: o presidente fez um breve relato do histórico da proposta e abriu o tema para 

discussão. Foi comentado que o DQ tem pouco costume de reconhecer, oficialmente, 30 

seus destaques e que essa medalha seria uma maneira de reconhecimento. Após 

discussão e considerações, iniciou-se a votação, obtendo a proposta a aprovação 

unânime. C) Projeto intitulado “Estudo Fitoquimico e Atividade Biológica de 

constituintes de Salacia crassifolia (Celastraceae)”, para submissão ao programa 

de Iniciação Científica Voluntária, coordenado pela Professora Lucienir Pains 35 

Duarte: foi esclarecida a exigência da apreciação da Câmara Departamental em casos 

como esse e abriu-se para a discussão e posterior votação. O projeto foi aprovado por 

unanimidade. D) Projeto intitulado “Reatividade de complexos de Ru (II) e 

antibióticos da família das sulfas com alvos intracelulares”, para submissão ao 

programa de Iniciação Científica Voluntária, coordenado pela Professora Elene 40 

Cristina Pereira Maia: como no item anterior, foi esclarecida a exigência da 

apreciação da Câmara Departamental em casos como esse e abriu-se para a discussão e 

posterior votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. E) Proposta de manejo e 

orientações de conservação preventiva do acervo do TJMG: Análise periódica, 

Química e Biológica, coordenado na UFMG pelos professores: Isolda Maria de 45 

Castro Mendes (DQ) e Douglas Boniek (ICB): o presidente destacou que essa é uma 

iniciativa que aproxima a universidade de órgãos do Estado e que, inicialmente, esse 

será um projeto de extensão. Após o relato da reunião da chefia com os coordenadores 
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do projeto, na UFMG e no TJMG, abriu-se para discussão e votação. O projeto foi 

aprovado por unanimidade. F) Projeto do Centro de Escalonamento INCT Midas, 50 

coordenado pelo professor Rochel Monteiro Lago: o presidente explicou o projeto, 

suas condições e fez a leitura do parecer. Foi dada a palavra para a apreciação dos 

membros e, posteriormente, abriu para votação. O projeto foi aprovado por 

unanimidade. G) Prorrogação de prazo do projeto intitulado “Inovação em fluidos 

de corte sustentáveis: desenvolvimento em laboratório de fluidos de corte 55 

biodegradável a partir da glicerina de biodiesel e testes de usinagem d tecnologia 

desenvolvida” coordenado pelo professor Rochel Monteiro Lago: foi esclarecida a 

exigência da apreciação da Câmara Departamental em casos como esse e abriu-se para a 

discussão e posterior votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. H) Plano de 

Atividades a ser desenvolvido por aluna de mestrado da professora Rosária da 60 

Silva Justi: esclareceu-se a importância de uma aluna de outra unidade acadêmica 

visando contribuir com a licenciatura. Após observações, colocou-se o plano em 

votação e este obteve aprovação por unânime. I) Relatório de Atividades, dos anos 

2016 e 2017, do professor Luiz Carlos Alves de Oliveira para fins de progressão: 

após observações e ponderações acerca dos relatórios, estes foram colocados em 65 

votação. Os relatórios foram aprovados por unanimidade. Foi observada a condição da 

avaliação dos discentes e foi sugerida a revisão dos critérios e peso dessa avaliação para 

a progressão dos docentes. J) Aumento do número de vagas para o curso de 

Biomedicina: o vice-presidente fez um breve histórico da situação para esclarecimento 

da condição atual do curso de Farmácia Noturno e a situação da Universidade frente a 70 

essa situação. O professor Marcelo, na condição de professor de uma disciplina do curso 

de Farmácia, fez um relato das reuniões que ocorreram na Faculdade de Farmácia para 

tratar do assunto, posicionou-se contrário a proposta da maneira como foi colocada no 

ofício e destacou a postura do Pró-Reitor de Graduação Ricardo Hiroshi Caldeira 

Takahashi em defesa do interesse da universidade. A professora Rita de Cássia citou 75 

que deve ser ponderada a condição do departamento para se adequar a essa nova 

proposta, professor Rodrigo questionou a justificativa para a realização da transferência 

dessas vagas, questionou a condição do setor de físico-química na distribuição das aulas 

para os últimos horários, sendo um dos dias na sexta-feira à noite. Professor Luiz Carlos 

perguntou qual a influência da decisão do DQ na mudança de postura da Faculdade de 80 

Farmácia e a professora Cláudia questionou o posicionamento do curso de Biomedicina. 

O presidente propôs que o DQ faça uma manifestação a respeito dos itens 1 e 3 do 

ofício 14/2018 CGB-FAFAR (“1- a redução da oferta de vagas da subdivisão do turno 

noturno do curso de Farmácia para 20 (vinte) vagas por semestre; (...) e 3- e a 

transferência das outras 10 (dez) vagas para outro curso noturno da UFMG.”) e sugeriu 85 

que os professores Rodrigo e Marcelo redijam o documento para que o mesmo fique 

melhor argumentado e estruturado pois estes professores lecionam no curso da 

Faculdade de Farmácia e estão mais próximos dos últimos acontecimentos em relação a 

essa discussão. Foi colocada em votação a seguinte proposta: a Câmara Departamental 

de Química concorda com o item 2 do ofício, sugere que a distribuição das vagas seja 90 

30 (trinta) vagas para o curso de Farmácia e 30 (trinta) vagas para o curso de 

Biomedicina e é contrária aos demais itens. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

K) Projeto de Confraternização da Química (recepção de calouros): o presidente 

esclareceu que o projeto anterior já foi aprovado. O vice-presidente esclareceu que 

eventos semelhantes já foram realizados sem que ocorressem problemas e relatou 95 

experiências no DQ. O presidente relatou que os alunos apresentaram para a chefia do 
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departamento um cronograma de atividades direcionadas para a comunidade do DQ e 

pediram apoio na reserva dos espaços para a realização dos eventos e pediu que os 

membros da Câmara prestigiassem e dessem apoio aos estudantes. Após 

esclarecimentos, o projeto foi aprovado por unanimidade. L) Proposta de 100 

Reorganização da Governança no Departamento de Química: foi relatada pelo 

presidente a transição das chefias e este destacou a importância de dividir 

responsabilidades para melhor administração do departamento. Esclareceu a proposta de 

subdivisão administrativa do DQ (Subdivisão de Ensino; Subdivisão de Pesquisa; 

Subdivisão de Extensão; Subdivisão de Interação Universidade-Empresa e Captação de 105 

Recursos e Inovação; Subdivisão de Difusão Científica, Tecnológica e Cultural; 

Subdivisão de Infraestrutura e Serviços). Foi questionado a respeito da independência 

do departamento frente a universidade para realizar essa reorganização. Após 

esclarecimentos, foi solicitada a alteração do texto do artigo 2º da Resolução que 

passará a ter a seguinte redação: “Art. 2º Cada subdivisão funcionará sob a 110 

responsabilidade de um professor indicado pela chefia do departamento.”. A proposta 

foi aprovada por unanimidade. 3. Homologações: A) Indicação dos representantes do 

DQ no Colegiado de Geologia: o presidente leu as indicações - o setor de química 

inorgânica indicou a professora Maria Helena de Araújo para ser reconduzida como 

titular da representação e o setor de físico-química decidiu por também reconduzir o 115 

representante Túlio Matencio como suplente da representação. Após a leitura dos 

nomes, foi colocada a indicação para a homologação. A indicação foi homologada por 

unanimidade. B) Afastamentos: NO país: Adolfo Henrique de Moraes Silva, Clesia 

Cristina Nascentes, Eduardo Nicolau dos Santos, Fernando Barboza Egreja Filho, 

Jarbas Magalhães Resende, José Dias de Souza Filho, Maria Irene Ioshida, 120 

Rosaria da Silva Justi, Rossimiriam Pereira de Freitas, Wagner da Nova Mussel, 

Willian Xerxes Coelho Oliveira; DO país: Cynthia Peres Demicheli, Eufranio 

Nunes da Silva Junior, Luciano Andrey Montoro, Tulio Matencio: foi colocada a 

importância de serem respeitados os prazos para solicitação de afastamento do país para 

que sejam cumpridas todas as exigências para a publicação, quando necessária. Os 125 

afastamentos foram homologados por unanimidade. O presidente ressaltou que 

considera baixo o número de docentes que solicitam afastamento para realização do 

pós-doutorado. 4. Outros assuntos: A) Indicação dos representantes do DQ no 

Colegiado de Engenharia de Minas: o presidente leu as indicações - o setor de 

química inorgânica indicou o professor Ronaldo Ronaldo Lepesqueur Fabiano para ser 130 

reconduzido como titular da representação e o setor de química Analítica decidiu por 

também reconduzir a representante Luiza de Marilac Pereira Dolabella como suplente 

da representação. Após a leitura dos nomes, foi colocada a indicação para a 

homologação. A indicação foi homologada por unanimidade. B) Aprovação da 

Comissão Avaliadora de Estágio Probatório do professor João Paulo Ataíde: o 135 

presidente leu as indicações: Ricardo Mathias Orlando, Renata Diniz e Rita de Cássia de 

Oliveira Sebastião (Presidente). Após a leitura dos nomes, foi colocada a indicação para 

a homologação. A indicação foi aprovada por unanimidade. C) Relatório de 

Atividades, dos anos 2016 e 2017, da professora Flávia Cristina Camilo Moura 

para fins de progressão: após leitura dos relatórios, observações e ponderações acerca 140 

dos relatórios, estes foram colocados em votação. Os relatórios foram aprovados por 

unanimidade. D) Bolsas de Iniciação Científica vinculadas ao projeto 

“Nanocompósitos de carbono/polidiacetileno para aplicações em supercapacitores 

e em dispositivos termoeletrocrômicos” coordenado pelo professor Rodrigo 
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Lassarote Lavall: foi esclarecido que o projeto já tinha sido aprovado pela Câmara. Foi 145 

aprovada a indicação dos nomes dos alunos: Matheus Regino Faria Bernardes 

(Bacharelado em Química - UFMG) e Grasielli Aparecida Almeida Bastos 

(Licenciatura em Química - UFMG). E) Projeto “Otimização dos processos de 

tratamento de efluentes industriais atuais da LOCTR e desenvolvimento de novos 

processos de tratamento de efluentes complexos por oxidação avançada”, 150 

coordenado pelo professor Rochel Monteiro Lago o presidente explicou o projeto e 

fez a leitura do parecer. Foi dada a palavra para a apreciação dos membros e, 

posteriormente, abriu para votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. F) 

Estagiários na Oficina Hialotécnica: foi explicada a contribuição com o intuito de 

precificar os serviços do setor e que a comissão de estágio do curso de Engenharia 155 

Química aprovou o projeto de estágio. O projeto foi aprovado por unanimidade. 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, 09 de março de 2018. 


