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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
REALIZADA NO DIA 20/04/2018
Aos vinte dias do mês de abril de 2018, sexta-feira, às 14:17, no Auditório I, atendendo
à convocação 06/2018 do Chefe do Departamento, reuniu-se a Câmara Departamental
de Química com os seguintes membros: o presidente professor Rubén Dario Sinisterra
Millán; o vice-presidente professor Vito Modesto De Bellis, os representantes dos
professores titulares professor Geraldo Magela de Lima e professora Rosemeire Brondi
Alves; os representantes dos professores Rita de Cássia de Oliveira Sebastião, Heitor
Avelino de Abreu, Luiz Carlos Alves de Oliveira e Marcelo Martins Sena, a
representante dos Técnicos Administrativos em Educação Janaína de Paula e Silva e a
representante dos discentes Ingrid Fernandes Silva. O professor Túlio Matencio e sua
suplente Cláudia Carvalhinho Windmöller justificaram as ausências. Havendo quórum,
o presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e passou para os
informes. 1. Informes: A) Reunião do Planejamento Estratégico DQ: o presidente
relatou que estiveram presente em torno de 35 pessoas com diferentes perfis. As
reflexões foram positivas, chegou-se aos eixos mobilizadores, foram criadas comissões
com metas e cronogramas de trabalho. Após a reunião SBQ haverá um encontro para
harmonização e apresentação dos resultados para apreciação da câmara. Citou-se o
plano diretor de 2006 que possuía os mesmos anseios da comunidade do DQ em 2018.
É necessário discutir o PDI na Câmara, na Congregação e na Procuradoria Jurídica. B)
Reunião PRPG: falou-se do trabalho que está sendo feito para a internacionalização da
universidade. Citou-se a média 6 dos programas de pós-graduação na CAPES que é
considerada muito boa. 2. Deliberações e Aprovações: O presidente pediu autorização
para que a pauta sofresse alteração na ordem da convocação pois o item a avaliação do
item 2.H precisava ser comunicada à Diretoria do ICEx em tempo de entrar na pauta da
Congregação e ser apreciado. Com a concordância de todos se apreciou o item. H)
Sugestões de nomes para composição da banca de promoção à Classe de titular: foi
feita a leitura das indicações, o professor Geraldo Magela de Lima sugeriu mais dois
nomes: Ernesto Schulz Lang e Júlio Zuckerman. Foram listados os nomes por ordem de
preferência e foi proposta a definição de uma data de realização das avaliações para que
o contato com os indicados pudesse ser iniciado e fossem definidos os nomes. A data
sugerida foi 08 de junho de 2018. Discutiu-se a promoção à Classe E - Titular e a
importância da escolha da banca examinadora. Foi colocada a lista em votação assim
como a data das avaliações. As propostas foram aprovadas por unanimidade. A) Edital
CAPES 05/2018, curso de Licenciatura em Química EAD: foi comentado que esse
edital é referente a um novo projeto para 2019. Após ser colocado em votação, o edital
foi aprovado por unanimidade. B) Indicação de professores para composição da
banca do concurso da Química Geral: após a leitura dos nomes, foi sugerida uma
inversão na ordem das indicações. Com a alteração feita, colocou-se em votação. Os
nomes foram aprovados por unanimidade. C) Aprovação da ata da reunião do dia
12/04/2018: sem observações, a ata foi aprovada por unanimidade. D) Projeto de
organização e realização da VI Jornada de Inverno em Química (VI JOINQUI) a
ser realizada entre os dias 01 e 03 de Agosto de 2018: foram lidos os nomes dos
professores responsáveis e foi comentada a contribuição dos novos professores do DQ.
Colocou-se em votação e o projeto foi aprovado por unanimidade. E) Projeto
“Desenvolvimento e Aplicação de Organocatalisadores em transformações
Orgânicas: Aspectos Mecanísticos e Ambientais”; coordenado pelo professor
Eduardo Eliezer Alberto: trata-se de um projeto referente ao edital PRPQ, de
Iniciação Científica Voluntária. Foi lido o resumo do projeto e foi solicitado que o
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professor apresente o projeto inteiro para que maiores detalhes sejam conhecidos por
todos. Após as observações, colocou-se o projeto em votação. A aprovação foi por
unanimidade. F) Autorização para acesso do DQ do mestrando Suedson de
Carvalho Silva Rodrigues para realização de atividades de pesquisa no laboratório
246 do DQ-UFMG sob a responsabilidade do professor Jarbas Magalhães
Resende: o projeto foi lido pelo presidente e este perguntou se havia alguma dúvida ou
observação. Sem manifestações foi iniciada a votação. A solicitação para autorização de
acesso ao DQ foi aprovada por unanimidade. G) Projeto “Simpósio Novas Fronteiras
em Agroquímica” coordenado pelo professor Diogo Montes Vidal:o presidente
comentou que é a abertura de uma nova linha de pesquisa, que o professor já solicitou
espaço para criação de animais que fazem parte das suas pesquisas. Foi mencionado que
o professor Diogo é procedente de um forte grupo de pesquisas e foi questionado o
custo zero do projeto. Após esclarecimentos, colocou-se o projeto em votação. A
aprovação do projeto foi por unanimidade. Procedeu-se para a votação, sem objeções, a
ficha de gestão foi aprovada por unanimidade. I) Parecer dos pedidos de progressão
funcional dos seguintes professores: Flávia Cristina Camilo Moura, Luiz Carlos
Alves de Oliveira e Mariana Ramos de Almeida: o professor Luiz Carlos Alves de
Oliveira se retirou da sala. A professora Rosemeire Brondi Alves, por fazer parte da
comissão avaliadora, relatou o trabalho dos três professores avaliados. Após o relato, os
pareceres foram colocados em votação e obtiveram aprovação unânime. 3.
Homologações: A) Indicação de professores para composição da banca do
concurso da Química Orgânica: titulares externos: Giovanni Wilson Amarante
(UFJF) e Elisa Aparecido dos Santos (UFPR); suplentes externos: Alcindo
Aparecido dos Santos (USP) e Lucas Colucci Ducatti (USP). Titulares internos:
Lucienir Pains Duarte; Tiago Antônio da Silva Brandão e Lúcia Pinheiro Santos
Pimenta e suplente interno Eduardo Eliezer Alberto: o presidente esclareceu o
motivo da aprovação “Ad Referendum” após a consulta realizada através de um email
enviado aos membros da Câmara do DQ que não teve resposta negativa. A
homologação da indicação foi unânime. B) Indicações da chefia do DQ para
representante no processo de Promoção à Classe D - Professor Associado - 1º/2018
- TITULAR: Arilza de Oliveira Porto e SUPLENTE: Elene Cristina Pereira Maia:
foi questionado se as professoras foram consultadas. O presidente esclareceu que,
devido ao curto tempo para resposta à Secretaria Geral e ao fato dos professores estarem
demorando a responder as solicitações da chefia do departamento, não houve consulta
antes da indicação, mas as professoras já participaram anteriormente de processos de
promoção de docente. Sem objeções, as indicações foram homoladas 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, 24 de abril de 2018.
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