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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

REALIZADA NO DIA 08/06/2018 

Aos oito dias do mês de junho de 2018, sexta-feira, às 13:15, na sala 122, atendendo à 

convocação 09/2018 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, Jarbas Magalhães Resende e Dayse Carvalho da 

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

Paula e Silva e as representantes dos discentes Ingrid Fernandes Silva e Ingrid Vidal 

Rodrigues Gomes. Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos e deu boas-vindas à representante dos discentes. 1. Informes: A) 

Atas de conclusão dos concursos: para professores adjuntos de Química Orgânica, 

Geral e Analítica. B) Entrada em exercício do professor Anderson Dias: o professor 15 

tomou posse e entrou em exercício no setor de físico-química e está instalado na sala 

223. C) RMN: a reitoria se comprometeu a completar a verba para o equipamento. D) 

Obras do anexo III: o Departamento de Química terá prioridade no direcionamento da 

verba da Universidade destinada para finalização das obras já iniciadas.  Foram 

acrescentados membros à comissão responsável pelo acompanhamento das obras do 20 

Anexo III, pois estão avançadas as negociações e há muito trabalho a ser feito. A 

comissão agora é comporta pelos professores Eduardo Nicolau dos Santos 

(PRESIDENTE); Eduardo Eliezer Alberto; Marcelo Machado Viana (que já possui 

experiência na estruturação e montagem de laboratórios de química); Marcelo Martins 

de Sena e Maria Helena de Araújo. O projeto de gases estará fora nesse primeiro 25 

momento. E) Festa Junina do DQ: a confraternização junina do departamento será no 

dia 29 de junho e a responsável pela organização, professora Lúcia Pinheiro Santos 

Pimenta, solicita a participação de todos e a divulgação entre os colegas. Após os 

informes o presidente iniciou a apreciação dos itens da pauta. 2) Deliberações e 

Aprovações: A) Ata da reunião de Câmara do dia 04/05/2018: sem acréscimos ou 30 

observações, a ata foi colocada em votação e teve aprovação unânime. B) 

Cadastramento, junto à PRPq, do projeto “Obtenção de ácidos triterpênicos a 

partir de extratos das folhas de JacarandaoxyphyllaCham” coordenado pela 

professora Grasiely Faria de Sousa para fins de registro de estudantes de Iniciação 

Científica Voluntária: A professora Rita de Cássia de Oliveira Sebastião observou que 35 

essa modalidade não pode ter coorientador. Após a observação, a solicitação foi 

aprovada por unanimidade com orientação de que seja feita a correção em relação à 

coorientação. C) Cadastramento, junto à PRPq, do projeto “Investigação da 

cinética de decomposição térmica de hidróxidos duplos lamelares (HDL) para a 

formação do soído de partida para a adsorção de CO2” coordenado pela 40 

professora Rita de Cássia de Oliveira Sebastião para fins de registro de estudantes 

de Iniciação Científica Voluntária: sem acréscimos ou observações, o cadastramento 

foi colocado em votação e obteve onze votos a favor e uma abstenção. D) Criação do 

Grupo de Pesquisa “ECsMo
Lab

: Grupo de Estudos Computacionais em Sistemas 

Moleculares” coordenado, inicialmente, pelo professor Willian Ricardo Rocha: 45 

sem acréscimos ou observações, a criação do grupo de Pesquisa teve aprovação 

unânime. E) Criação de quatro disciplinas obrigatórias na grade curricular do 

Programa de Pós-Graduação em Química: Físico-Química, Química Analítica 

Avançada II, Química Orgânica e Química Inorgânica: a professora Rosemeire 
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Brondi Alves pediu a palavra e esclareceu que se trata de mudança de nomenclatura 50 

para acabar com a geração de algumas dúvidas que geravam os antigos nomes. Após os 

esclarecimentos, a proposta foi colocada em votação e obteve aprovação por 

unanimidade. F) Projeto da 2ª edição do evento “Química Faz Bem” coordenado 

pela professora Brenda Lee Simas Porto: após breve leitura, os relatórios foram 

aprovados por unanimidade. G) Projeto “Experimentando Ciência no Departamento 55 

de Química” coordenado pela Técnica Administrativa em Educação Janaína de 

Paula e Silva: foi pensada uma maneira de tornar mais atrativas as visitas ao 

Departamento de Química de maneira que as pessoas não só visitem, mas experimentem 

a prática da Química. O foco é na educação básica, ensino fundamental. O projeto foi 

aprovado por unanimidade. H) Indicação para a Medalha José Israel Vargas: o 60 

presidente fez um breve histórico da criação do prêmio e relatou a repercussão da 

criação da medalha entre os profissionais da área durante a SBQ 2018. Foi proposto que 

a primeira premiação fosse direcionada para o professor José Israel Vargas. A indicação 

para o prêmio foi aprovada por unanimidade. I) Ficha de Gestão do Projeto de 

Extensão “Consultoria Técnica junto ao programa de comparação 65 

interlaboratorial realizado pelo Projeto MODERNIT/FINEP” coordenador pelo 

professor Luciano Andrey Montoro, proposta para prestação de serviços e resumo 

executivo: foi observada uma rasura no formulário preenchido em cumprimento à 

Resolução 01/2011. Foram lidos todos os documentos apresentados e foi iniciada a 

votação. A solicitação foi aprovada por unanimidade com a substituição do formulário 70 

em cumprimento a Resolução 01/2011. J) Indicação de representantes do 

Departamento de Química (Gaspar Diaz Muñoz - TITULAR e Heveline Silva - 

SUPLENTE) no colegiado de Engenharia Química: sem observações, a indicação foi 

colocada em votação e teve aprovação unânime. K) Indicação de representantes do 

Departamento de Química (Helmult Guido Siebald Luna - TITULAR e Wagner da 75 

Nova Mussel - SUPLENTE) no colegiado de Nutrição: sem observações, a indicação 

foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. L) Indicação do professor 

Fabiano Vargas Pereira para substituir o professor Weligton Ferreira de 

Magalhães (aposentado) como tutor no processo de estágio probatório do professor 

Marcelo Machado Viana: a indicação foi aprovada por unanimidade. M) Indicações 80 

dos professores Geraldo Magela de Lima, Renata Diniz e Rodnei Augusti para 

substituições dos professores Vinícius Caliman, Arilza Porto e Zenilda Cardeal, 

respectivamente, na comissão de avaliação de Progressão Docente: observou-se que 

a professora Renata Diniz não pode fazer parte da comissão, pois está no início da 

classe de Associado e a recomendação é que sejam membros da comissão professores 85 

que sejam, no mínimo, Associado IV. Assim, propôs-se votar os outros nomes e 

solicitar ao setor que faça a indicação de outro professor para substituir a professora 

Arilza Porto na comissão. A proposta foi colocada em votação e foi aprovada por 

unanimidade. N) Relatório de Atividades Docentes 2016: o vice-presidente explicou a 

situação em relação ao atraso da avaliação e alguns pontos que foram problemáticos. O 90 

presidente fez a leitura do parecer. O relatório foi discutido e, para facilitar a votação, 

decidiu-se fazer a votação em blocos devido às particularidades de alguns grupos de 

professores. O encaminhamento foi aceito por unanimidade. Seguiu-se para a votação: 

os professores relacionados do número 1 (um) ao número 88 (oitenta e oito) na ata do 

parecer da comissão tiveram os seus relatórios aprovados por unanimidade. Os 95 

professores relacionados do número 89 ao 96 não atingiram a pontuação mínima para 

pesquisa. Foi destacado que as funções exercidas com a educação à distância não foram 

pontuadas e essas atribuições já são reconhecidas pela CEPE como atividades que 

devem receber pontos. Observou-se também que, há professores que estavam 
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afastados/envolvidos em outras atividades no período da avaliação tiveram a pontuação 100 

defasada por essas razões. Após as apreciações, propôs-se considerar que, os 

professores que, com o ensino à distância, atingiram a pontuação mínima tivessem os 

seus relatórios aprovados assim como os relatórios dos professores que estavam 

afastados/envolvidos em outras atividades. Para o restante dos professores que não 

alcançou o mínimo exigido para ter o Relatório de Atividade aprovado decidiu-se que a 105 

chefia deve convocá-los e cientificá-los de que os relatórios 2016 serão aprovados 

condicionados à compensação do cumprimento dos requisitos devidos e a assunção da 

obrigação deverá ser registrada por um termo de compromisso entre o professor e a 

chefia do Departamento de Química devidamente assinado e acompanhado de um 

cronograma de cumprimento das atividades. O) Revisão dos critérios para avaliação 110 

dos relatórios de Atividades docentes por uma comissão específica: foram sugeridos 

os seguintes professores para a composição da comissão: Amary César Ferreira, Dayse 

Carvalho da Silva Martins, Luiz Claudio de Almeida Barbosa (PRESIDENTE), 

Rosemeire Brondi Alves, Simone de Fátima Barbosa Tofani e Willian Ricardo Rocha. 

Foi colocada a composição da comissão em votação e foi aprovada por unanimidade. O 115 

presidente solicitou que a comissão entregasse para a chefia do Departamento um 

cronograma com as atividades que serão desenvolvidas desde que a conclusão seja em 

tempo hábil para que os novos critérios sejam aplicados na próxima avaliação. P) 

Avaliação dos planos de trabalho para 2018: o vice-presidente explicou que a 

avaliação dos planos de trabalho deve ser mais criteriosa para que seja possível a 120 

confrontação entre o que foi planejado e o que está sendo executado pelo docente. O 

presidente encaminhou a proposta de que a comissão que avalia os relatórios faça 

também a avaliação dos planos de trabalho. A proposta foi colocada em votação e 

aprovada por unanimidade. Foi encaminhada uma proposta de retirada de pauta dos 

itens “Q” ao “W” (Q - Relatório Final de Atividades para fins de aprovação no 125 

Estágio Probatório do professor Eduardo Eliezer; R - Relatório Final de 

Atividades para fins de aprovação no Estágio Probatório do professor Elionai 

Cassiana de Lima Gomes; S - Relatório Final de Atividades para fins de aprovação 

no Estágio Probatório do professor Guilherme Ferreira de Lima; T - Relatório 

Final de Atividades para fins de aprovação no Estágio Probatório da professora 130 

Heveline Silva; U - Relatório Final de Atividades para fins de aprovação no 

Estágio Probatório do professor Cleiton Moreira da Silva; V - Relatório Final de 

Atividades para fins de aprovação no Estágio Probatório do professor Marcelo 

Machado Viana; W - Relatório Parcial de Atividades para fins de aprovação no 

Estágio Probatório da professora Roberta Guimarães Correa.) para que os docentes 135 

acrescentem a planilha contendo as atividades desenvolvidas para esclarecer e 

fundamentar a avaliação dos relatórios. A proposta foi aprovada por unanimidade. X) 

Prorrogação da ficha de gestão do projeto e quinto termo aditivo ao projeto 

“Avaliação da exposição à poluição ambiental por hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos em material particulado atmosférico com estimativa de risco de 140 

morbidade e mortalidade por câncer em cinco capitais brasileiras e estudo de 

metaboloma”, coordenado pela Professora Zenilda de Lourdes Cardeal, projeto 

aprovado em 20 de setembro de 2013: prorrogação aprovada por unanimidade. 3) 

Homologações: A) Projeto “Desenvolvimento de filamentos nanoestruturados para 

impressora com tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling)”, coordenado pela 145 

professora Glaura Goulart Silva, aprovado Ad Referendum em 23/05/2018: foi lido 

o parecer elaborado pela professora Cynthia Lopes Martins Pereira e colocada a 

homologação em votação. Sem observações, o projeto foi homologado por 

unanimidade. B) Afastamentos DO/NO país: Renata Diniz, Arilza de Oliveira 
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Porto, Tiago Antonio da Silva Brandao, Vinicius Caliman, Marcelo Martins de 150 

Sena, Rosaria da Silva Justi, Eufranio Nunes da Silva Junior, Isolda Maria de 

Castro Mendes, Dayse Carvalho da Silva, Dayse Carvalho da Silva, Rodrigo 

Lassarote Laval, Helio Anderson Duarte, Gilson de Freitas Silva, Ruben Dario 

Sinisterra Millan, Lucia Pinheiro Santos Pimenta, Rossimiriam Pereira de Freitas, 

Heitor Avelino De Abreu, Cynthia Lopes Martins Pereira, Nelcy Della Santina 155 

Mohallem, Zenilda de Lourdes Cardeal, Glaura Goulart Silva, Claudio Luis 

Donnici, Luciano Andrey Montoro, Cynthia Peres Demicheli, Ricardo Mathias 

Orlando, Jose Danilo Ayala, Diogo Montes Vidal, Tulio Matencio, Rochel Montero 

Lago, Mariana Ramos de Almeida. Os afastamentos foram homologados por 

unanimidade. C) Homologação do resultado final do processo seletivo para 160 

preenchimento de vaga de professor substituto do Departamento de Química-

ICEx/UFMG, Físico-Química e Química Geral, conforme edital 182 de 25/04/2018 

e publicado no Diário Oficial da União em 03/05/2018: após a conclusão dos 

trabalhos, a banca examinadora declarou cinco candidatos aprovados na seguinte 

ordem: 1º colocado: Éder José Siqueira, CPF: 049.301.716-01; 2º colocado: Wellington 165 

Marcos da Silva, CPF: 685.745.336-53; 3º colocado: Marcelo Andrade Chagas, CPF: 

058.842.936-82; 4º colocado: Bárbara Darós de Lilis Ferreira, CPF: 010.452.085-07 e 

5º colocado: Mateus Xavier Silva, CPF: 104.467.856-95. 4) Outros Assuntos: A) 

Entrega da planilha ReDoc junto ao relatório de atividades para pedir progressão 

funcional e estágio probatório (quando não houver relatório oficial da 170 

Universidade): a proposta foi aprovada 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, 12 de junho de 2018.  


