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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

REALIZADA NO DIA 12/04/2018 

Aos doze dias do mês de abril de 2018, quinta-feira, às 15:32, no Auditório I, atendendo 

à convocação 05/2018 do Chefe do Departamento, reuniu-se a Câmara Departamental 

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

Millán; o representante dos professores titulares professor Geraldo Magela de Lima; os 

representantes dos professores Cláudia Carvalhinho Windmöller, Simone Barbosa 

Tófani, Rodrigo Lassarote Lavall, Luiz Carlos Alves de Oliveira e Dayse Carvalho da 

Silva Martins, a representante dos Técnicos Administrativos em Educação Janaína de 

Paula e Silva e a representante dos discentes Ingrid Fernandes Silva. A professora 10 

Rosemeire Brondi Alves justificou sua ausência. Havendo quórum, o presidente iniciou 

a reunião agradecendo a presença de todos à convocação que não estava prevista no 

calendário. Foram explicados os motivos pelo cancelamento da reunião programada 

para o dia 06 de abril (Seminário do professor José Israel Vargas agendado para o 

mesmo dia e horário da reunião) e a convocação para um dia de semana atípico - quinta-15 

feira, pois o Planejamento Estratégico do DQ estava agendado para a sexta-feira, dia 13 

de abril. 1. Informes: A) Obrigatoriedade dos formulários junto aos projetos (Art. 6 

do Decreto 7423/10 e inciso I, art. 3 da Resolução UFMG 01/11): o presidente 

iniciou fazendo um breve histórico da documentação que foi submetida em separado 

para apreciação em 2018, esclareceu que a Resolução é de 2011 e é uma exigência da 20 

universidade que deveria ser do conhecimento de todos do DQ. Comentou que o hábito 

de não entregar a documentação completa (formulários e projetos) é uma prática que 

deve ser modificada.  A intenção de agilizar o processo de aprovação com a submissão 

de parte dos documentos tem efeito contrário pois a Procuradoria Jurídica paralisa a 

análise se não houver todos os formulários devidamente preenchidos e aprovados pelas 25 

devidas instâncias. O presidente informou que a secretária já foi orientada quanto ao 

recebimento, a partir da presente data, de projetos com os devidos formulários e propôs 

que a chefia assine os documentos faltantes dos projetos que já foram aprovados pela 

Câmara. A proposta foi aceita sem oposições. Foi sugerido o envio de uma mensagem 

para a comunidade alertando a necessidade de atendimento à Resolução 01/2011. B) 30 

Criogenia: o equipamento está constantemente necessitando de manutenção e essa 

situação está onerosa para o DQ e não é mais possível arrumá-lo no corrente ano. A 

chefia decidiu realizar um planejamento de compra de Nitrogênio até o final do ano para 

que os trabalhos não parem. A representante dos TAE´s citou que existe uma planilha 

que demonstra ser mais benéfica para o DQ a compra do nitrogênio do que manter o 35 

equipamento em funcionamento. O presidente citou a importância de se discutir a 

resolução de ressarcimento para que o DQ tenha condições financeiras de resolver 

problemas como esse. C) Comissão de Espaço Físico: estão sendo desocupadas salas e 

foi retirado muito entulho. Foi solicitada a contribuição de todos para o desfazimento 

visto que o prédio novo já tem 5 (cinco) salas ocupadas com entulho. 2. Deliberações e 40 

Aprovações: A) Indicação de professores para composição das bancas dos 

concursos: Concurso da Química Analítica: A professora Cláudia Carvalhinho 

Windmöller solicitou a palavra para explicar os critérios e o processo de seleção dos 

nomes para a banca. O presidente leu parte a da Resolução Complementar nº 02/2013, 

de 07 de fevereiro de 2013 a respeito dos impedimentos legais. A professora Cláudia 45 

Carvalhinho Windmöller citou que, devido ao grande número de inscritos, a verificação 

dos impedimentos foi o que dificultou a seleção dos nomes. Foi proposta a escolha dos 

membros externos e depois dos membros internos. A proposta foi aceita por 

unanimidade. Após a análise dos currículos, decidiu-se que os membros externos 
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titulares serão: Paula Fernandes de Aguiar e Maria Cistina Canela e, o membro externo 50 

suplente da banca, será Renato Sanches Freire. A decisão foi aprovada por 

unanimidade. Segui-se para a escolha dos membros internos. Os indicados como 

titulares foram: Ricardo Mathias Orlando, Wagner da Nova Mussel e Helvécio Costa 

Menezes e, como suplentes, foram indicados: Adriana Ferreira Faria e Guilherme Dias 

Rodrigues. A indicação foi colocada em votação e obteve aprovação unânime. 55 

Concurso da Química Orgânica: o setor encaminhou uma lista de nomes, porém não 

havia confirmação da disponibilidade dos convidados. Assim, decidiu-se aguardar a 

confirmação de participação dos nomes para posterior apreciação. B) Ata da reunião 

de Câmara do dia 23/03/2018: o presidente lembrou que a ata havia sido enviada com 

antecedência para leitura e perguntou se o documento poderia ser aprovado. O professor 60 

Luiz Carlos Alves de Oliveira observou que os nomes dos professores: Luiz Carlos 

Alves de Oliveira e Flávia Cristina Camilo Moura deveriam ser retirados do item 2)C 

pois estes não tiveram os relatórios submetidos à apreciação. Após a observação, 

iniciou-se a votação, e, com a retirada dos nomes, a ata foi aprovada por unanimidade. 

C) Credenciamento de grupo de pesquisa “Grupo de Estudo para o 65 

Desenvolvimento e Aplicação de Organocatalisadores - UFMG”; coordenado pelo 

professor Eduardo Eliezer Alberto: foi questionada a necessidade de apreciação de 

um documento como esse pela Câmara Departamental. O presidente esclareceu que, por 

se tratar do credenciamento, é importante que seja aprovado pelo órgão colegiado. Após 

observações, o credenciamento do grupo de pesquisa foi aprovado por unanimidade. D) 70 

Ficha de Gestão Aprovada na Câmara em 22/09/2017 e Formulário de 

cumprimento a Resolução 01/2011 do Projeto “Upgrading and converting FFA 

rich waste and macaúba oil” coordenado pela professora Isabel Cristina Pereira 

Fortes para ser aprovado: foi citado que esse é um exemplo de documentação 

submetida separadamente ao projeto. Procedeu-se para a votação, sem objeções, o 75 

formulário foi aprovado por unanimidade. E) Parecer referente a Avaliação Parcial 

de Estágio Probatório João Paulo Ataíde: o parecer foi lido e submetido à análise. 

Seguiu-se para votação e o parecer foi aprovado por unanimidade. F) Edital do 

concurso vestibular 2018 da UFMG na modalidade Educação à Distância: foi 

passada a palavra para a professora Simone de Fátima Barbosa Tofani que esclareceu os 80 

trâmites do edital, o cronograma do curso e a possibilidade de acrescentar o curso de 

Matemática. O presidente acrescentou o informe a respeito dos encargos didáticos e 

bolsas. Houve a votação e o edital foi aprovado por unanimidade. G) Ficha de Gestão 

do projeto “Desenvolvimento de Revestimento polimérico nanoestruturado de alto 

desempenho” Aprovado em  02/02/2018 coordenado pela professora Glaura 85 

Goulart Silva: foi citado que esse é outro exemplo de documentação submetida 

separadamente ao projeto e que há o registro na Procuradoria Jurídica das datas de 

notificação por isso não foi possível assinar com data retroativa. Procedeu-se para a 

votação, sem objeções, a ficha de gestão foi aprovada por unanimidade. Nada mais 

havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Renata Brandão 90 

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

aprovada. Belo Horizonte, 16 de abril de 2018.  


