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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

REALIZADA NO DIA 11/07/2018 

Aos onze dias do mês de julho de 2018, sexta-feira, às 14:07, na sala 122, atendendo 

à convocação 12/2018 do Chefe do Departamento, reuniu-se a Câmara 

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

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, Rodrigo Lassarote Lavall, Luiz Carlos Alves de 

Oliveira e Dayse Carvalho da Silva Martins, a representante dos Técnicos 10 

Administrativos em Educação Janaína de Paula e Silva e os representantes dos 

discentes Ingrid Fernandes Silva e Gustavo de Castro Brito. Havendo quórum, o 

presidente iniciou a reunião. 1. Informes: o presidente iniciou justificando que a 

realização da reunião em dia atípico foi devido ao calendário de jogos da copa do 

mundo de futebol e seus consequentes dias de ponto facultativo. A) Obras no 15 

Anexo III: haverá reunião da comissão na próxima semana e as prioridades 

continuam sendo as mesmas, mas os outros projetos também estão em andamento. 

Caso o empenho da verba seja feito até outubro de 2018, há a possibilidade de 

atendimento dos projetos até o final do ano e a expectativa do atendimento de ter 

três capelas em cada laboratório. B) Aditamento de pauta: foi devido à urgência de 20 

aprovar os planos de trabalho e os projetos de pesquisa exigidos para concluir o 

processo de posse dos aprovados nos concursos visando adiantar o início dos 

trabalhos dos novos professores concursados.  C) Ofício Circular CPPD 009/2018: 

estabelece prazo de validade das vagas de magistério alocadas pelo CEPE. O DQ 

tem duas vagas para serem preenchidas e o prazo informado para protocolo na 25 

CPPD é de 90 dias a partir da data de notificação do departamento. Os últimos 

editais publicados têm validade até o final do ano. O DQ ainda determinará como 

será o preenchimento das vagas. D) Agradecimento: à Assessoria de Difusão 

Científica, Tecnológica e Cultural pela realização da festa junina. Após os informes 

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

A) Ata da reunião de Câmara do dia 13/06/2018: item retirado de pauta. B) Ata 

da reunião de Câmara do dia 22/06/2018: sugeriram-se correções nas linhas 19, 

27, 123 e 138. Após as observações se iniciou o regime de votação. Desde que 

sejam atendidas as solicitações de alteração, a ata está aprovada por unanimidade. 

C) Projeto de Extensão “Ciclo de palestras em Química: integrando a pós-35 

graduação e a graduação”, coordenado pelo professor Luiz Claudio Almeida 

Barbosa: o presidente cedeu espaço para observações a respeito do projeto. Foi 

destacado que é importante acrescentar pelo menos um representante de alunos da 

graduação no projeto, que existe uma disciplina com uma proposta parecida e que o 

projeto não atende todas as exigências técnicas para ser executado. Após 40 

observações, o projeto foi colocado em votação. O projeto foi reprovado por 

unanimidade. D) Afastamento para Pós-Doutorado da professora Clésia 

Cristina Nascentes: o presidente leu o parecer a respeito do pedido e abriu espaço 

para discussão. Feitas as observações e primando pela coerência dos critérios 

utilizados nas avaliações anteriores, iniciou-se a votação. A solicitação de 45 

afastamento foi aprovada por unanimidade. E) Indicação do novo coordenador do 

setor de Físico-Química: o professor Willian Ricardo Rocha foi indicado pelo 

setor, sua indicação foi colocada em votação e obteve aprovação unânime. F) 

Relatório de atividades 2017 e 2018 do professor João Paulo Ataíde Martins 
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para fins de progressão funcional: o presidente leu os relatórios, foram feitas 50 

avaliações e a votação foi iniciada. Com uma abstenção, os relatórios foram 

aprovados. G) Relatórios de atividades 2017 e 2018 da professora Lucienir 

Pains Duarte para fins de progressão funcional: o presidente leu os relatórios, 

foram feitas avaliações e iniciou-se a votação. Os relatórios foram aprovados por 

unanimidade. H) Relatório de atividades 2017 e 2018 da professora Renata 55 

Costa Silva Araújo para fins de progressão funcional: o presidente leu os 

relatórios, foram feitas avaliações e solicitou-se que a docente acrescente, no 

relatório do ano de 2017, as disciplinas lecionadas. Iniciou-se a votação. Com a 

devida alteração, os relatórios foram aprovados por unanimidade. I) Relatório de 

atividades 2017 e 2018 da professora Clésia Cristina Nascentes para fins de 60 

progressão funcional: o presidente leu os relatórios, foram feitas avaliações e 

iniciou-se a votação. Os relatórios foram aprovados por unanimidade. J) Comissão 

Final de estágio probatório (professores Cleiton Moreira da Silva, Eduardo 

Eliezer Alberto, Elionai Cassiana de Lima, Guilherme Ferreira de Lima, 

Heveline Silva e Marcelo Machado Viana): Cleiton Moreira da Silva: 1-Claudio 65 

Luis Donnici; 2-Túlio Matêncio e 3- Ricardo José Alves (Farmácia); Eduardo 

Eliezer Alberto: 1- Cynthia Lopes Martins Pereira; 2- Tiago Antônio da Silva 

Brandão; Elionai Cassiana de Lima: 1- Paulo Jorge Sanches Barbeira; 2- Clésia 

Cristina Nascentes e 3- Liséte Celina Lauge (Engenharia Ambiental); Guilherme 

Ferreira de Lima: 1-Willian Ricardo Rocha; 2- Maria Helena de Araújo; Heveline 70 

Silva: 1- Letícia Regina de Souza Teixeira; 2- Maria Irene Yoshida e 3- Elaine 

Maria de Souza Fagundes (Fisiologia ICB); Marcelo Machado Viana: 1- Heitor 

Avelino de Abreu; 2- Luciano Andrey Montoro e 3- Vanessa de Freitas Cunha Lins 

(Engenharia Química). O presidente passou a palavra para o vice-presidente. Foram 

solicitadas sugestões para completar as comissões dos professores Eduardo Eliezer 75 

Alberto e Guilherme Ferreira de Lima. Os nomes dos docentes Fernão Castro Braga 

e Mônica Cristina de Oliveira da Faculdade de Farmácia foram indicados para a 

comissão do Eduardo Eliezer Alberto para que se faça a verificação da 

disponibilidade para atender a solicitação. O nome do docente Gustavo Almeida 

Magalhães Sáfar da Física foi citado como membro já consultado e confirmado para 80 

a comissão do Guilherme Ferreira de Lima. Após as recomendações, foi solicitada a 

indicação dos presidentes das comissões. Seguindo o critério da antiguidade no 

Departamento de Química, os presidentes foram escolhidos e seguiu-se para a 

votação das comissões. Todas as comissões foram aprovadas por unanimidade. K) 

Comissão Parcial de estágio probatório (Brenda Lee Simas Porto): os nomes 85 

foram lidos, foi indicado o presidente e iniciou a votação. A comissão Letícia Malta 

Costa (presidente); Adriana Ferreira Faria e Rodrigo Lassarote Lavall foi aprovada 

por unanimidade. L) Relatório parcial de atividades Brenda Lee Simas Porto: as 

informações foram lidas e discutidas. O relatório foi colocado em votação. Com a 

ressalva de corrigir o Relatório de 2017, do qual devem ser retirados os artigos 90 

publicados anteriormente à sua entrada em exercício no DQ/UFMG, os relatórios 

foram aprovados por unanimidade. M) Indicação de tutores para novos 

concursados: as indicações dos setores foram lidas, o presidente sugeriu um 

terceiro nome para a tutoria do candidato aprovado do setor de Química Geral. 

Foram feitas considerações a respeito das indicações e foram aprovados os seguintes 95 

tutores para os respectivos empossados: professora Zenilda de Lourdes Cardeal para 

Adriana Nori de Macedo; professora Rosemeire Brondi Alves para Amanda Silva de 

Miranda e Willian Ricardo Rocha para Gabriel Heerdt. N) Planos de trabalho e 

Projetos de pesquisa dos professores aprovados nos últimos concursos: Amanda 

https://www.fisica.ufmg.br/professores/gustavo-almeida-magalhaes-safar/
https://www.fisica.ufmg.br/professores/gustavo-almeida-magalhaes-safar/
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Silva de Miranda - de acordo com o projeto de pesquisa, a professora propõe uma 100 

nova frente de trabalho para o Departamento de Química. Sugeriram-se algumas 

alterações no Plano de Trabalho. Os documentos foram colocados em votação e 

obtiveram aprovação unânime. Adriana Nori de Macedo - o projeto de pesquisa é 

em uma nova linha no setor de Química Analítica. Alterações foram sugeridas 

também neste Plano de Trabalho. Os documentos foram colocados em votação e 105 

obtiveram aprovação unânime. Gabriel Heerdt - o projeto de pesquisa está sem 

título, mas está adequado e é possível de ser desenvolvido. Algumas modificações 

no Plano de Trabalho foram recomendadas. Os documentos foram colocados em 

votação e obtiveram aprovação unânime. Foi acrescentado no item. 4) Outros 

Assuntos: a) informe a respeito da definição das duas vagas do DQ: aguardar a 110 

conclusão do planejamento estratégico para decidir o encaminhamento. Titular livre, 

novos concursados e redistribuição são possibilidades que devem ser consideradas 

para a definição das vagas. O presidente solicitou que os membros levem a 

discussão para os seus pares pra que, no momento de definição, a discussão esteja 

consolidada. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião 115 

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, 13 de julho de 

2018.  

 


