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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

REALIZADA NO DIA 22/06/2018 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2018, sexta-feira, às 14:00, na sala 122, 

atendendo à convocação 11/2018 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 professor Geraldo Magela de Lima e professora 

Rosemeire Brondi Alves; os representantes dos professores Rita de Cássia de Oliveira 

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

da Silva Martins, a representante dos Técnicos Administrativos em Educação Janaína de 10 

Paula e Silva e a representante dos discentes Natália Gabriela Silva Pinheiro. O 

representante dos docentes Tulio Matencio justificou a sua ausência. A representante 

discente Ingrid Vidal Rodrigues Gomes não compareceu e não justificou a sua ausência. 

Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião. 1. Informes: A) Indicação do 

professor Dario Windmöller para compor a comissão de acompanhamento das 15 

obras do Anexo III: devido ao grande conhecimento adquirido nos mandatos como 

chefe do Departamento de Química e experiência técnica no assunto. B) Espaço para 

novos professores do Departamento de Química: os equipamentos da sala onde fica a 

água destilada serão retirados para liberar espaço e os alunos utilizarão, 

temporariamente, a sala. A sala 123, que é para os professores visitantes, não será 20 

fechada. Questões como o tempo e a falta de recursos são fatores que vão contra o bom 

andamento da organização do Departamento e alguns detalhes estão sendo negociados 

para melhorar a distribuição dos espaços. A expectativa é de que o prédio novo seja 

suficiente para atender a todos. A situação da falta de espaço para os estudantes da pós-

graduação foi citada e o presidente sugeriu o envio de um comunicado para a comissão 25 

de espaço físico. C) obras do Anexo III: há quatro milhões de reais disponíveis para as 

obras e o objetivo é empenhar os recursos até outubro. O projeto prioritário é o Projeto 

Exaustão e projetos acessórios de combate à incêndio e subestação. Assim, a mudança 

para o prédio novo pode ser planejada em seis meses. D) Carta de docente interessada 

em aproveitando de vaga de processo seletivo para professor adjunto: Daniele 30 

Kasper escreveu para a chefia demonstrando interesse em atuar no Departamento de 

Química da UFMG e para perguntar a respeito da possibilidade de aproveitar o processo 

seletivo da Universidade Federal do Rio de Janeiro pois a referida professora foi 

classificada em segundo lugar na seleção da área de Biofísica Ambiental. E) 

Planejamento Estratégico do DQ: todos os grupos dos eixos mobilizadores enviaram 35 

os resumos dos seus trabalhos e a reunião para a discussão dos resumos será realizada 

no dia 26 de junho de 2018. A Janaina de Paula e Silva solicitou que os questionários 

enviados pelo eixo da professora Lucia Pinheiro Santos Pimenta sejam respondidos, 

enviados e que os membros ajudem na divulgação da importância da colaboração de 

todos para que a avaliação seja mais efetiva. F) Mudança na cantina: já está sendo 40 

providenciada a mudança na permissionária da cantina do DQ, provavelmente será a 

mesma empresa que presta serviços no ICEx. G) Reunião com a empresa GERDAU: 

é uma empresa que tem interesse em fazer parceria com o DQ. Foi solicitada a presença 

de todos no Auditório I, dia 29 de junho de 2018, 10:00. H) Alteração de salas: a 

secretaria de pós-graduação em Inovação Tecnológica foi para a sala 150A. O 45 

entreposto está na sala 119 e a Assessoria de Interação Universidade-Empresa e 

Captação de Recursos e Inovação foi para a sala 108. Após os informes o presidente 

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

reunião de Câmara do dia 18/05/2018: indicou-se um erro nome da professora na 
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linha 147. Com as devidas modificações, a ata foi aprovada por unanimidade. B) Ata da 50 

reunião de Câmara do dia 08/06/2018: foram indicadas algumas alterações. Com as 

devidas modificações, a ata foi aprovada por unanimidade. C) Ata da reunião de 

Câmara do dia 13/06/2018: foi retirada de pauta. D) Projeto “Criação de 

Infraestrutura / Competência Técnica para Certificação de Combustíveis para 

Aviação”, coordenado pela professora Vânya Márcia Duarte Pasa: por falha de 55 

comunicação, não foi possível a nomeação de um parecerista para avaliar o projeto. O 

presidente esclareceu aos membros que o projeto já foi apreciado por este órgão 

colegiado e, agora, foi efetivada a captação de recursos. Trata-se de um projeto de 

interesse do DQ. O presidente leu a solicitação da coordenadora e abriu espaço para 

observações e considerações. Foi colocado o regime de votação. O projeto foi aprovado 60 

por unanimidade. E) Afastamento do professor Vinicius Calliman: para iniciar a 

avaliação, o presidente leu o parecer do professor Rodnei Augusti. Alguns membros 

solicitaram a palavra para exposição de opinião. Após a discussão e apreciação, o 

presidente iniciou a votação da solicitação. A solicitação foi reprovada com uma 

abstenção e demais votos contrários à solicitação. O encaminhamento da decisão deve 65 

ser direcionado ao professor solicitante por meio de um parecer circunstanciado com os 

argumentos que fundamentaram a decisão. Antes do próximo item de pauta, o 

presidente incluiu um informe à reunião: existem muitos candidatos ao curso de 

licenciatura em química à distância. A previsão é de que sejam ofertadas 130 vagas e 

serão necessários professores com experiência para atuar na modalidade à distância. 70 

Ressaltou que os encargos do ensino à distância serão considerados com o mesmo peso 

do ensino presencial. Dando prosseguimento à pauta: F) Anuência do Departamento 

de Química para ajustes curriculares nos cursos: Bacharelado em Química, 

Licenciatura em Química Diurno, Licenciatura em Química Noturno e 

Licenciatura em Química à distância: foi explicado que o objetivo da solicitação é 75 

para igualar a licenciatura à distância da licenciatura presencial e criar possibilidades 

dos alunos do curso presencial realizarem atividades à distância. Foram colocadas em 

votação e as propostas foram aprovadas por unanimidade. G) Projeto de Iniciação 

Científica Voluntária intitulado “Estudo da microestrutura e das propriedades 

ópticas de nanomateriais de Nitreto de Boro obtidos através de diferentes rotas de 80 

síntese”, a ser desenvolvido pela professora Arilza de Oliveira Porto: o presidente 

leu a solicitação e abriu para discussão. Sem considerações foi iniciada a votação. O 

projeto obteve aprovação unânime. H) Renovação de termo de trabalho voluntário 

da professora Rosana Zacarias Domingues: é uma professora que muito contribui 

com o departamento e ainda contribuirá com a Assessoria de Captação de Recursos. 85 

Após observações, a renovação do termo de trabalho voluntário foi colocada em 

votação e aprovada por unanimidade. I) Indicação da professora Dayse Carvalho da 

Silva Martins para assumir a tutoria do estágio probatório do professor Guilherme 

Ferreira de Almeida: a nova indicação se deu devido ao tutor titular estar licenciado 

para tratamento de saúde. A indicação foi colocada em votação e aprovada por 90 

unanimidade. J) Festa Junina do DQ: o presidente passou a palavra para a Janaína de 

Paula e Silva. Foi explicada a organização da festa, destacado que haverá brigadista 

presente e foram contratadas faxineiras para não deixar sujeira para o dia seguinte. A 

proposta foi colocada em votação e obteve aprovação unânime. K) Relatório Final de 

Atividades para fins de aprovação no Estágio Probatório do professor Eduardo 95 

Eliezer: após avaliação da planilha de distribuição de pontos das atividades. O relatório 

foi aprovado por unanimidade. L) Relatório Final de Atividades para fins de 

aprovação no Estágio Probatório do professor Elionai Cassiana de Lima Gomes: 

após avaliação da planilha de distribuição de pontos das atividades. O relatório foi 
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aprovado por unanimidade. M) Relatório Final de Atividades para fins de aprovação 100 

no Estágio Probatório do professor Guilherme Ferreira de Lima: após avaliação da 

planilha de distribuição de pontos das atividades. O relatório foi aprovado por 

unanimidade. N) Relatório Final de Atividades para fins de aprovação no Estágio 

Probatório da professora Heveline Silva: após avaliação da planilha de distribuição 

de pontos das atividades. O relatório foi aprovado por unanimidade. O) Relatório Final 105 

de Atividades para fins de aprovação no Estágio Probatório do professor Cleiton 

Moreira da Silva: após avaliação da planilha de distribuição de pontos das atividades. 

O relatório foi aprovado por unanimidade. P) Relatório Final de Atividades para fins 

de aprovação no Estágio Probatório do professor Marcelo Machado Viana: após 

avaliação da planilha de distribuição de pontos das atividades. O relatório foi aprovado 110 

por unanimidade. Q) Relatório Parcial de Atividades para fins de aprovação no 

Estágio Probatório da professora Roberta Guimarães Correa: após avaliação da 

planilha de distribuição de pontos das atividades. O relatório foi aprovado por 

unanimidade com ressalva de chamar a professora para alertar a respeito da 

concentração das atividades em um seguimento, o que pode ser prejudicial na avaliação 115 

do seu relatório anual. R) Relatório de atividades da professora Cinthia de Castro 

Oliveira para fins de progressão funcional: o professor Luiz Carlos Alves de Oliveira 

se retirou da sala. Após a avaliação da planilha de distribuição de pontos das atividades. 

O relatório foi aprovado por unanimidade. 3) Homologações: A) Afastamentos 

DO/NO país: Ana Paula de Carvalho Teixeira, Camila Nunes Costa Corgozinho, 120 

Claudio Luis Donnici, Diogo Montes Vidal, Eduardo Eliezer Alberto, Eduardo 

Nicolau dos Santos, Elena Vitalievna Goussevskaia, Eufranio Nunes da Silva 

Junior, Grasiely Faria de Sousa, Hallen Daniel Rezende Calado, Heveline Silva, 

Julio Cesar de Souza, Karen Monique Nunes, Leticia Regina de Souza Teixeira, 

Marcelo Machado Viana, Marcelo Martins de Sena, Nelcy Della Santina 125 

Mohallem, Ricardo Carvalhaes Henrique, Rodrigo Lassarote Lavall, Rosaria da 

Silva Justi, Rosemeire Brondi Alves e Rossimiriam Pereira de Freitas: as 

solicitações de afastamento foram homologadas por unanimidade. 4) Outros Assuntos: 

A) Memorial do professor Anderson Dias para fins de progressão: o presidente 

esclareceu que a apresentação do memorial para progressão é devido à redistribuição do 130 

professor. Na antiga instituição de ensino há critérios e pontuação para as atividades 

docentes. Foram apresentados todos os documentos para verificação da atuação do 

professor. O memorial foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. b) 

Ementas e programas das disciplinas de Química para o curso de Farmácia (QUI 

207 - Química Orgânica I F, QUI 210 Química Orgânica Experimental F, QUI 211 - 135 

Análise espectrométrica de compostos orgânicos, QUI 293 - Elementos de Físico-

Química, QUI 294 - Química Orgânica II F, QUI203 - Química Geral F - Versão 

curricular 2018, QUI204 - Química Geral Experimental F - Versão curricular 2018,  

QUI208 - Química Analítica F - Versão curricular 2018_corrig, QUI291 - Química 

Inorgânica - Versão curricular 2018, QUI292 - Química Inorgânica Experimental - 140 

Versão curricular 2018, QUI295 - Química Analítica Instrumental F - Versão curricular 

2018 (1)): a palavra foi passada para o vice-presidente que explicou que houve uma 

reunião para fazer ajustes nos horários e se aproveitou para fazer uma revisão das 

ementas e dos programas das disciplinas. A documentação foi colocada em votação e a 

aprovação foi unânime. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a 145 

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, 25 de junho de 2018.  
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