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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

REALIZADA NO DIA 04/05/2018 

Aos quatro dias do mês de maio de 2018, sexta-feira, às 14:11, na sala 122, atendendo à 

convocação 07/2018 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 professor Geraldo Magela de Lima e professora Rosemeire Brondi 

Alves; os representantes dos professores Tulio Matencio, Rita de Cássia de Oliveira 

Sebastião, Rodrigo Lassarote Lavall, Luiz Carlos Alves de Oliveira e Marcelo Martins 

Sena, a representante dos Técnicos Administrativos em Educação Janaína de Paula e 10 

Silva e a representante dos discentes Natália Gabriela Silva Pinheiro. A representação 

discente composta por Ingrid Vidal Rodrigues Gomes e Gustavo de Castro Brito não 

justificou a ausência. Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos e perguntou se havia alguma consideração em relação à pauta. Foi 

sugerida uma inversão de pauta, porém o presidente justificou a ordem devido à 15 

prioridade de discussão de alguns assuntos. 1. Informes: A) Planejamento Estratégico 

DQ: foram repassadas informações a respeito dos 8 eixos mobilizadores e que ainda 

faltam alguns aspectos de cada eixo para serem definidos. O trabalho será repassado 

para o grupo que participou do Planejamento Estratégico. O presidente solicitou a 

participação de todos na discussão e informou que no final de maio será apresentado um 20 

compilado para o grupo. B) Concursos: foi lembrado que na próxima semana estará 

acontecendo no DQ o processo seletivo para professores efetivos e iniciará o processo 

para seleção de professores substitutos. C) Hialotecnia: o presidente informou que o 

Colégio Técnico - COLTEC possui uma grande estrutura de hialotecnia e pretende se 

desfazer desse material. O DQ manifestou interesse em aproveitar todo o material do 25 

COLTEC, pois é uma grande oportunidade para melhorar as condições do laboratório 

do departamento nessa área. D) Proposta TAE “Experimentando a Química”: trata-

se de uma atividade de extensão que será colocada em pauta para discussão porque é 

uma iniciativa interessante para o departamento de química. Após os informes o 

presidente iniciou a apreciação dos itens da pauta. 2) Deliberações e Aprovações: A) 30 

Ata da reunião de Câmara do dia 20/04/2018: sem acréscimos ou observações, a ata 

foi colocada em votação e teve aprovação unânime.  B) Resolução de Ressarcimento 

modificada: o presidente citou que já existem empresas que consideram ressarcir o uso 

da infraestrutura utilizada em projetos desde o ressarcimento esteja previsto em 

regimento interno por isso a importância da discussão e definição da resolução. Foi 35 

esclarecido que são duas situações distintas: projetos de pesquisa e projetos de prestação 

de serviços. A professora Rosemeire Brondi Alves acrescentou a preocupação com a 

transparência das informações a respeito dos recursos captados e a sua utilização. 

Surgiram algumas dúvidas e alguns questionamentos, o presidente sugeriu então a 

leitura por artigo para facilitar a discussão. A proposta foi aceita. Foram lidos os artigos 40 

e, a cada item, foi feita a avaliação, colocadas as dúvidas e sugeridas algumas correções 

na redação de alguns trechos. Colocou-se a resolução em votação, com as devidas 

alterações sugeridas pela Câmara Departamental, a resolução foi aprovada por 

unanimidade. C) Minuta de finalização do Anexo III: o presidente esclareceu que a 

obra está 60% finalizada e o projeto proposto no passado tem um custo que, atualmente, 45 

impede a conclusão da obra. O Departamento de Química precisa de uma estratégia para 

ocupar o prédio e de uma nova proposta para tornar viável a conclusão do projeto com 

condições, no mínimo, iguais àquelas que o atual departamento possui. A proposta de 

alteração no projeto inicial foi colocada em votação. A minuta foi aprovada por 
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unanimidade. D) Contabilização de horas/créditos referentes à disciplina 50 

“ESTÁGIO CURRICULAR” (QUI262) no encargo semestral das profas. Dayse 

Carvalho da Silva Martins e Luiza de Marilac Pereira Dolabella: foi solicitado um 

parecer para o professor Luiz Claudio de Almeida Barbosa, pois ele é o coordenador da 

Assessoria de Ensino do DQ. Este professor reuniu a sua equipe para discutir a 

solicitação. O presidente cedeu a palavra para a professora Rosemeire Brondi Alves que 55 

participou da reunião. A professora sugeriu a leitura completa do parecer para facilitar o 

entendimento. Após a leitura, inicou-se a avaliação da situação. E) Cadastramento 

junto à PRPq do projeto “Síntese Diterpenos naturais com potencial atividade 

leishmanicida” coordenado pelo professor Luiz Cláudio de Almeida Barbosa para 

fins de registro de estudantes de Iniciação Científica Voluntária: aprovação por 60 

unanimidade; F) Relatórios de Atividades dos anos 2016 e 2017 do professor Adolfo 

Henrique de Moraes Silva para fins de progressão: após breve leitura, os relatórios 

foram aprovados por unanimidade; G) Credenciamento juntos à PRPq do Grupo de 

Pesquisa “SIB-Lab: Laboratório de Síntese e Interações Bioinorgânicas” 

coordenado, inicialmente, pela professora Heveline Silva: aprovação por 65 

unanimidade; H) Comissão de avaliação Parcial do Estágio Probatório da 

professora Roberta Guimarães Correa: foram indicados os seguintes nomes para a 

comissão avaliadora Simone de Fátima Barbosa Tofani (presidente); Amary César 

Ferreira e Dayse Carvalho da Silva Martins. I) Indicação de banca examinadora para 

seleção de professor substituto: foi indicada a seguinte composição para a Comissão 70 

Examinadora do processo seletivo Professor Substituto: Hallen Daniel Rezende Calado 

(PRESIDENTE); Marcelo Machado Viana e Luciano Andrey Montoro. 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, 08 de maio de 2018.  75 


