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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

REALIZADA NO DIA 23/03/2018 

Aos vinte e três dias do mês de março de 2018, sexta-feira, às 14:09, na sala 122, 

atendendo à convocação 04/2018 do Chefe do Departamento, reuniu-se a Câmara 

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

Dario Sinisterra 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 Tulio Matencio, 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 mandatos dos representantes dos discentes terminaram e 

ainda não foram indicados substitutos. Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião 

solicitando permissão para acrescentar, na pauta, um projeto coordenado pela professora 

Isolda Maria de Castro Mendes para apreciação. A permissão foi concedida por 

unanimidade pelos demais membros. 1. Informes: A) Retirada das impressoras 15 

localizadas na secretaria do DQ: o presidente esclareceu que o vice-diretor do ICEx 

veio ao departamento esclarecer a situação, porque havia grande preocupação com o 

impacto causado pela retirada dessas máquinas. A justificativa para tal iniciativa foi a 

atual prestadora do serviço ter perdido a licitação e, dessa forma, as máquinas deveriam 

ser recolhidas. Porém, a vencedora da licitação ainda não pode atuar, pois o processo 20 

está na Procuradoria Jurídica. Em negociação com a antiga responsável pelo serviço, 

acordou-se que uma máquina seria deixada no setor para posterior recolhimento. O 

presidente esclareceu, ainda, que há uma resolução alternativa que exigirá organização e 

planejamento por parte da comunidade e que a chefia está testando outras máquinas 

para eventuais emergências. B) Novo modelo de gestão do DQ: o presidente esclareceu 25 

uma modificação na resolução  Nº 01/2018, de 09 de março de 2018 em relação à 

nomenclatura “superintendência” no novo modelo de gestão: a denominação exigia um 

trâmite burocrático que dificultaria a implantação. Assim, decidiu-se alterar para 

“assessoria”.  A sugestão deverá ser apreciada pela congregação por causa da proposta 

de diminuição de encargos didáticos para os acessos indicados pela chefia do 30 

departamento. Ficaram determinados os seguintes assessores e suas respectivas 

assessorias: Luiz Claudio de Almeida Barbosa - Assessoria de Ensino; Willian Ricardo 

Rocha - Assessoria de Pesquisa; Vânya Márcia Duarte Pasa - Assessoria de Extensão; 

Luiz Carlos Alves de Oliveira - Assessoria de Interação Universidade-Empresa e 

Captação de Recursos e Inovação; Lúcia Pinheiro dos Santos Pimenta - Assessoria de 35 

Difusão Científica, Tecnológica e Cultural; Vito Modesto Bellis - Assessoria de 

Infraestrutura e Serviços. A primeira reunião com os assesores já ocorreu e a chefia deu 

liberdade a eles para a formação de suas equipes. C) Novo servidor no DQ: Thales do 

Valle Moreira, técnico em química, entrou em exercício no departamento. A chefia 

decidiu que a atuação do novo servidor será vinculada à assessoria de pesquisa. O 40 

funcionário já iniciou o mapeamento dos grupos de pesquisa. O presidente alertou os 

professores a respeito de um e-mail que será enviado com a solicitação de atualização 

desses grupos. Os laboratórios serão visitados a fim de se realizar uma verificação dos 

equipamentos. Janaína questionou se foi pensado em convidar algum TAE do DQ para 

assumir essa responsabilidade. O presidente esclareceu que não considerou a 45 

possibilidade porque não há queixas de nenhum TAE em relação à função que exerce 

atualmente. D) Iniciado o programa “Sempre Química UFMG”: é um programa de 

fidelização para aproximar da Universidade os egressos do curso de Química, com 
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intuito de cooperação. Foi solicitada à Diretoria de Cooperação Institucional (COPI) 

uma lista com os contatos dos egressos e tal solicitação foi prontamente atendida. O 50 

professor Luiz Carlos solicitou, novamente, uma reunião com a comunidade do 

Departamento para esclarecimento da atuação e finalidades das assessorias. 2. 

Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião de Câmara do dia 09/03/2018: 

Foram sugeridas duas alterações: inclusão do nome da representante dos técnicos 

administrativos em educação como membro presente e a inclusão dos nomes dos alunos 55 

que receberão as bolsas de iniciação científica deferidas. Colocou-se em votação e a ata 

foi aprovada por unanimidade. B) Relatório de Atividades, dos anos 2016 e 2017, da 

professora Mariana Ramos de Almeida para fins de progressão: o presidente fez 

um breve relato dos relatórios, destacou a contribuição dos professores novatos para o 

DQ e sugeriu que a chefia envie uma carta parabenizando o comprometimento. Após 60 

considerações, iniciou-se a votação, e os relatórios obtiveram aprovação unânime. C) 

Parecer dos pedidos de progressão funcional dos seguintes professores: Cleiton 

Moreira da Silva, Elionai Cassiana de Lima Gomes, Eduardo Eliezer Alberto,  

Guilherme Ferreira de Lima, Heveline Silva, Luiza de Marilac Pereira Dolabella, 

Marcelo Machado Viana e Willian Ricardo Rocha: a professora Rosemeire Brondi 65 

Alves esclareceu o desenvolvimento do trabalho da Comissão. Sugeriu-se que o parecer 

da comissão seja enviado ao avaliado e que o DQ tenha claro qual é o desempenho 

esperado de seus servidores. Os relatórios foram lidos individualmente e, em todos os 

casos, abriu-se para a discussão e posterior votação. Todos os pareceres foram 

aprovados por unanimidade. D) Avaliação Parcial de Estágio Probatório da 70 

professora Cinthia de Castro Oliveira: na apreciação do item, o professor Luiz Carlos 

Alves de Oliveira se retirou da sala por ter interesse pessoal no assunto, não devendo 

participar da avaliação. Os relatórios e o parecer favorável da Comissão de Avaliação 

foram lidos. O presidente abriu para discussão e posterior votação. Os relatórios foram 

aprovados por unanimidade. E) Ficha de Gestão do Projeto intitulado 75 

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

coordenado, na UFMG, pela Professora Glaura Goulart Silva aprovado em 

reunião realizada no dia 23/02/2018: o presidente alertou que o projeto foi aprovado 

na última reunião de Câmara e o documento foi posto em votação, obtendo aprovação 

unânime. F) Cadastro do professor Leonardo Humberto Rezende dos Santos como 80 

orientador no Programa de Iniciação Científica Voluntária da PRPq-UFMG: o 

presidente explicou que o professor procurou a chefia do departamento e manifestou o 

seu interesse em colaborar nas atividades de pesquisa. O cadastro do mesmo foi 

aprovado por unanimidade. G) Resolução Regulamentadora do uso do patrimônio 

do DQ: houve uma inversão na pauta para que este item fosse avaliado após a 85 

apreciação dos demais itens. 3. Homologações: A) Indicação dos membros do DQ 

para a Comissão de Espaço Físico do departamento: o presidente leu as indicações 

dos setores: Marcelo Martins Sena (titular), Ricardo Mathias Orlando (suplente), Hállen 

Daniel Rezende Calado (titular), Luciano Andrey Montoro (suplente), Flávia Cristina 

Camilo Moura (titular), Vinícius Caliman (suplente), Adão Aparecido Sabino (titular), 90 

Tiago Antônio da Silva Brandão (suplente). Foi solicitada a inclusão do técnico 

administrativo em educação Anderson Perpétuo de Souza e o professor Marcelo foi 

indicado para ser presidente dessa comissão devido à satisfação com o atual trabalho 

desenvolvido. Após a leitura dos nomes, a indicação foi colocada para homologação. A 

indicação foi homologada com 1 (uma) abstenção e 9 (nove) votos a favor. B) Férias do 95 

professor Hélio Anderson Duarte: foi esclarecido que apenas 1 (um) período das 
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férias solicitadas coincidia com período letivo e a justificativa do professor foi lida. A 

solicitação de férias foi aprovada por unanimidade. 4. Outros assuntos: A) Realocação 

de equipamentos do laboratório 159: os equipamentos foram adquiridos por projetos 

de pesquisa do professor José Bento Borba da Silva e encontram-se fora de uso desde o 100 

seu falecimento. Relatou-se um breve histórico da situação e colocou-se em discussão a 

alteração de laboratório. Sugeriu-se que um terceiro equipamento, que não foi citado na 

solicitação, ficasse com o professor Guilherme Dias Rodrigues. A proposta foi aprovada 

por unanimidade. B) Continuidade do Projeto "Análise Científica de obras de arte e 

do Patrimônio" coordenado pela professora Isolda Maria de Castro Mendes: o 105 

presidente esclareceu que o projeto foi aprovado pela Câmara do DQ. Porém, devido ao 

tempo aguardando providências no ICEx, expirou o prazo adequado de aprovação pela 

Câmara.  Por isso, houve a necessidade de nova apreciação. A continuidade do projeto 

foi aprovada por unanimidade. O item “2.G) Resolução Regulamentadora do 

Ressarcimento pelo uso do patrimônio, bens e serviços, na execução de projetos no 110 

DQ, com a participação de fundações de apoio” foi retomado para apreciação. O 

presidente esclareceu o surgimento da ideia da resolução, que está baseada na resolução 

do DCC, que muito contribui para aquele departamento. Alguns pontos foram 

destacados como forma de resumir o conteúdo. O professor Rodrigo sugeriu que o item 

fosse retirado de pauta, para que o assunto seja amplamente discutido com a 115 

comunidade do DQ e, após a discussão e esclarecimentos, o documento volte para ser 

avaliado pela Câmara. A sugestão foi aceita por unanimidade e ficou decidido que será 

convocada uma reunião para apresentação da proposta à comunidade do DQ. 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 120 

aprovada. Belo Horizonte, 09 de março de 2018. 


