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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

REALIZADA NO DIA 10/08/2018 

Aos dez dias do mês de agosto de 2018, sexta-feira, às 14:00, na sala 122, atendendo à 

convocação 13/2018 do Chefe do Departamento, reuniu-se a Câmara Departamental de 

Química com os seguintes membros: o presidente professor Rubén Dario Sinisterra Millán; 5 

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 Cláudia Carvalhinho Windmöller, Rita de Cássia de Oliveira 

Sebastião, Jarbas Magalhães Resende e Marcelo Martins Sena, a representante dos Técnicos 

Administrativos em Educação Janaína de Paula e Silva e a representantes dos discentes 10 

Ingrid Vidal Rodrigues Gomes. A representação dos docentes composta por Rodrigo 

Lassarote Lavall e Heitor Avelino de Abreu teve sua ausência justificada assim como a 

representação discente composta por Ingrid Fernandes Silva e Natália Gabriela Silva 

Pinheiro. Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião. A representante dos Técnicos 

Administrativos em Educação Janaína de Paula e Silva solicitou a inversão da pauta para 15 

que o item 2W fosse apreciado no início da reunião devido ao prazo limite para entrega da 

documentação. A solicitação foi acatada por todos os presentes. 1. Informes: Ofício CEPE 

03 de abril de 2018: que trata da distribuição de vagas docentes. Apesar da entrada em 

exercício da professora Dalva Ester da Costa Ferreira o Departamento de Química não teve 

alterado o número de vagas. Novos docentes: dois docentes aprovados nos últimos 20 

concursos entraram em exercício e o outro iniciará os trabalhos na próxima semana. Todos 

eles ficarão na sala 223 até a sua alocação na sala 250 que está sendo reformada. Essa é uma 

situação temporária, foi solicitada paciência aos alunos, pois providências serão tomadas 

para que eles tenham um novo espaço. ANEXO III: A fase de resolver a questão das 

Capelas foi finalizada. Agora é o momento de fazer a tomada de preços. Com o aumento da 25 

verba, agora em torno de 5 (cinco) milhões foi possível colocar duas capelas de 1,20 cm e 

uma capela de 1,80 cm em todos os laboratórios. Até o dia 21 de agosto de 2018 o projeto de 

gases deverá estar completo. É possível que seja necessária uma reunião extraordinária da 

Câmara para analisar isso. O material para fazer os armários dos 4º e 5º andares já está 

sendo cortado. De acordo com o informe do professor Walmir Matos Caminhas da FUMP. 30 

O professor Geraldo Magela de Lima fez uma proposta a respeita da Comissão de revisão 

dos critérios do INA que foi incluída na pauta em “4) Outros assuntos”. Dando 

prosseguimento à reunião o presidente prosseguiu com a pauta. 2) Deliberações e 

Aprovações: W) Evento de visita experimental aos laboratórios do DQ em outubro de 

2018: o presidente passou a palavra para a Janaína de Paula e Silva para que fosse 35 

esclarecidos os detalhes do evento. Foi esclarecido que estava aberto um edital que previa 

uma pequena verba para ser aplicada no evento que poderia melhorar a execução do projeto 

do qual faz parte o evento. Dadas as explicações, o presidente abriu espaço para 

manifestações. Sem observações a serem acrescentadas, foi iniciada a votação. A realização 

do evento obteve aprovação unânime. O presidente solicitou a autorização dos membros da 40 

Câmara Departamental para inclusão do item “Programa Desafio Mineral” que tem como 

responsável o professor Rochel Monteiro Lago em outros assuntos da pauta. A solicitação 

foi aprovada sem objeções. A) Ata da reunião de Câmara do dia 11/07/2018: o presidente 

perguntou se algum membro teria observações a respeito do documento. Sem manifestações, 

a ata foi colocada em votação e teve aprovação unânime. B) Relatório do Pós Doutorado 45 

do docente Tiago Antônio da Silva Brandão: o presidente leu o parecer escrito pelo 

professor Claudio Luiz Donnici e abriu espaço para observações. Após as análises foi 

sugerido que, para os próximos professores que saírem para realizar o pós-doutorado, seja 

solicitado a inclusão do item “Prespectivas Futuras” no relatório apresentado para este órgão 
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colegiado após o retorno. Após a discussão, o relatório foi aprovado por unanimidade. C) 50 

Projeto “Desenvolvimento de Produto de Biosensor Portatil”, coordenado pelo Dr. 

Luiz Guilherme Dias Heneine da FUNED, que terá como pesquisador participante o 

professor Tulio Matencio: o presidente leu o parecer elaborado pelo professor Luiz Carlos 

Alves de Oliveira e abriu espaço para observações. Após a apreciação, a votação foi iniciada 

e o projeto foi aprovado por unanimidade. D) Aditivo do projeto “Desenvolvimento de 55 

catalisadores com elevada acidez a base NbxOy: uso para conversão de glicerol 

residual proveniente de biodiesel”, coordenado pelo professor Luiz Carlos Oliveira: o 

presidente fez a leitura da solicitação encaminhada pelo professor e esclareceu que o projeto 

já foi aprovado na Câmara e haverá um aditivo. Sem manifestações, o presidente iniciou a 

votação. O aditivo do projeto foi aprovado por unanimidade. E) Renovação da Ficha de 60 

Gestão do projeto “Avaliação da Qualidade de Combustíveis Automotivos, 

Aeronáuticos e de lubrificantes e fluidos industriais”, coordenado pela professora 

Vânya Márcia Duarte Pasa - aprovação em 18/03/2016: o presidente fez a leitura da 

solicitação encaminhada pela professora Vânya, cedeu espaço para manifestações e iniciou a 

votação. A solicitação foi aprovada por unanimidade. F) Cadastramento, junto à PRPq, 65 

do projeto “Síntese e avaliação biológica de complexos metálicos com aminas 

funcionalizadas” coordenado pela professora Heveline Silva para fins de registro de 

estudantes de Iniciação Científica Voluntária: o presidente fez a leitura da solicitação e 

iniciou a votação. O projeto obteve aprovação unânime. G) Comissão para avaliação do 

Estágio Probatório Final da docente Mariana Ramos de Almeida a saber: Zenilda de 70 

Lourdes Cardeal, Renata Diniz e Fernão Castro Braga: o presidente abriu espaço para 

considerações a respeito da composição da comissão e solicitou a indicação do presidente. 

Após observações, iniciou-se a votação. A comissão foi aprovada por unanimidade e teve a 

indicação da professora Zenilda de Lourdes Cardeal para presidente. H) Comissão para 

avaliação do Estágio Probatório Final do docente Adolfo Henrique de Moraes a saber: 75 

José Dias de Souza Filho, Rita de Cássia de Oliveira Sebastião: foi solicitado que a 

Câmara apreciasse as sugestões, indicasse o membro externo para completar a comissão e 

escolhesse o presidente. Os nomes foram colocados em votação e, com uma abstenção, a 

composição foi aprovada, sendo o professor José Dias de Souza Filho indicado como 

presidente. Os docentes Hani Camille Yehia (Engenharia), Ronaldo Alves Pinto Nagem 80 

(Bioquímica-ICB), Ricardo José Alves e Renata Barbosa De Oliveira (Faculdade de 

Farmácia) foram recomendados para consulta da possibilidade de participação na comissão 

como membro externo. Após a aprovação da Comissão citada, o presidente adicionou um 

INFOME À REUNIÃO: uma nova Técnica Administrativa em Educação, Marina Caneschi 

de Freitas, Química, entrou em exercício no Departamento de Química. Dando continuidade 85 

à pauta da convocação, o presidente passou a apreciação do item: I) Parecer da comissão 

de avaliação do estágio probatório parcial Roberta Guimarães Corrêa: o presidente leu 

o documento, abriu espaço para manifestações. Após observações, o parecer foi colocado 

em votação e obteve aprovação unânime. J) Relatórios de Atividades, 2017 e 2018, para 

fins de progressão, Ana Paula de Carvalho Teixeira: o presidente fez a leitura dos 90 

relatórios, analisou a planilha e abriu espaço para manifestações. Após as observações, 

iniciou-se a votação. Os relatórios foram aprovados por unanimidade.  K) Relatórios de 

Atividades, 2017 e 2018, para fins de progressão, Helvécio Costa Menezes: o presidente 

fez a leitura dos relatórios, analisou a planilha e abriu espaço para manifestações. Após as 

observações, iniciou-se a votação. Os relatórios foram aprovados por unanimidade. L) 95 

Relatórios de Atividades, 2017 e 2018, para fins de progressão, Ricardo Mathias 

Orlando: o presidente fez a leitura dos relatórios, analisou a planilha e abriu espaço para 

manifestações. Após as observações, iniciou-se a votação. Os relatórios foram aprovados 

por unanimidade. M) INA 2016 e Relatórios de Atividades, 2017 e 2018, para fins de 
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progressão, Gaspar Diaz Muñoz: o presidente fez a leitura dos relatórios, analisou a 100 

planilha e abriu espaço para manifestações. Foi identificado erro no preenchimento das 

planilhas dos relatórios. Após as observações, iniciou-se a votação. Os relatórios foram 

aprovados por unanimidade desde que sejam refeitas as planilhas para sanar o erro de 

preenchimento. N) Relatórios de Atividades, 2017 e 2018, para fins de progressão, 

Adolfo Henrique de Moraes Silva: o presidente fez a leitura dos relatórios, analisou a 105 

planilha e abriu espaço para manifestações. Foi identificado erro no preenchimento das 

planilhas dos relatórios. Após as observações, iniciou-se a votação. Os relatórios foram 

aprovados por unanimidade desde que sejam refeitas as planilhas para sanar o erro de 

preenchimento. O) Relatórios de Atividades, 2017 e 2018, para fins de progressão, 

Renata Diniz: o presidente fez a leitura dos relatórios, analisou a planilha e abriu espaço 110 

para manifestações. Após as observações, iniciou-se a votação. Os relatórios foram 

aprovados por unanimidade. P) Relatórios de Atividades, 2017 e 2018, para fins de 

progressão, Ângelo de Fátima: o presidente fez a leitura dos relatórios, analisou a planilha 

e abriu espaço para manifestações. Após as observações, iniciou-se a votação. Os relatórios 

foram aprovados por unanimidade. Q) Relatórios de Atividades, 2017 e 2018, para fins de 115 

progressão, Mariana Ramos de Almeida: o presidente fez a leitura dos relatórios, analisou 

a planilha e abriu espaço para manifestações. Após as observações, iniciou-se a votação. Os 

relatórios foram aprovados por unanimidade. R) Relatórios de Atividades, 2017 e 2018, 

para fins de progressão, Dayse Carvalho da Silva Martins: o presidente fez a leitura dos 

relatórios, analisou a planilha e abriu espaço para manifestações. Foi identificado que a 120 

professora mencionou atividades que ainda serão realizadas no segundo semestre de 2018. 

Após as observações, iniciou-se a votação. Os relatórios foram aprovados por unanimidade 

desde que sejam retiradas as atividades previstas e, portanto, não concluídas para o segundo 

semestre de 2018. Aproveitando o assunto de progressão, o item U foi apreciado seguindo o 

mesmo tipo de análise. U) Relatórios de Atividades, 2017 e 2018, para fins de 125 

progressão, Rita de Cássia de Oliveira Sebastião: o presidente fez a leitura dos relatórios, 

analisou a planilha e abriu espaço para manifestações. Foi identificado que a professora 

mencionou atividades que ainda serão realizadas no segundo semestre de 2018. Após as 

observações, iniciou-se a votação. Os relatórios foram aprovados por unanimidade desde 

que sejam retiradas as atividades previstas e, portanto, não concluídas para o segundo 130 

semestre de 2018. Foi recomendada uma conversa com a professora para que seja 

considerada a possibilidade de fazer um pós-doutorado. S) Discussão a respeito do ofício 

CPPD 011/2018: o presidente esclareceu que o assunto do documento é a alteração nos 

processos de promoção e progressão funcional de docentes. Foi sugerido o aumento no 

número de membros na comissão de Avaliação. A professora Rosemeire Brondi Alves 135 

recordou que a comissão está trabalhando de maneira incompleta pois falta a indicação do 

substituto da professora Arilza de Oliveira Porto cujo mandato venceu no primeiro semestre 

de 2018. A indicação do setor de Físico-Química não foi aprovada pois o novo membro 

deve ser, no mínimo, Associado IV para compor a comissão. A Câmara, então, indicou o 

professor João Pedro Braga como substituto. A secretaria fará a comunicação e 140 

providenciará a nomeação por meio de uma portaria para que a comissão trabalhe de 

maneira completa. T) Comissão para avaliação do Estágio Probatório Final do docente 

Bruno Gonçalves Botelho a saber: Cláudia Carvalhinho Windmöller, Evandro Piccini 

e Nelcy Dellas Santina Mohallem: o presidente fez a leitura dos nomes e solicitou a 

indicação do presidente. Seguindo o mesmo critério adotado anteriormente, a professora 145 

Nelcy Dellas Santina Mohallem foi indicada presidente da comissão. A seguir, a 

composição foi colocada em votação e obteve aprovação unânime. V) Acordo de Parceria 

e Plano de trabalho do projeto “Integração de nanomateriais de carbono em (Fusion 

Bonded Epoxy) para revestimento de superfícies metálicas” coordenado pela 
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professora Glaura Goulart Silva: o presidente leu a solicitação da professora, esclareceu 150 

de que se trata de um projeto que é um desdobramento de um projeto maior que visa garantir 

propriedade intelectual da UFMG de um projeto de mestrado. Feitas as explicações foi 

aberto espaço para manifestações. Sem observações a serem registradas, o presidente iniciou 

a votação. O Acordo de parceria foi aprovado por unanimidade. 3) Homologações: A) 

Chamada pública MCTIC/FINEP/CT/INFRA 03-2018 Linha Temática 1 “Manutenção 155 

preventiva de equipamentos de médio e grande porte, preferencialmente 

multiusuários, adquiridos com recursos do FNDCT em ações patrocinadas pela 

Finep”, Subprojeto intitulado “Manutenção dos equipamentos de Ressonância 

Magnética Nuclear do LIPq - LAREMAR”, Coordenado pela Professora Elena V. 

Goussevskaia: foi feita a leitura do documento. A solicitação foi homologada por 160 

unanimidade. B) Anuências para o primeiro semestre de 2018, para disciplinas do 

Curso de Licenciatura em Química, modalidade EAD: o presidente explicou que as 

disciplinas precisavam ser definidas e a solicitação chegou ao Departamento no período de 

férias por isso a aprovação foi “Ad Referendum”. Após o esclarecimento, as anuências foram 

colocadas em votação e obtiveram a homologação aprovada por unanimidade.  C) Projeto 165 

“Tópicos modernos em Química: integrando a pós-graduação e a graduação”, 

coordenado pelo professor João Paulo Ataíde Martins: o item foi retirado de pauta. D) 

Projeto “Priorização de lagoas marginais para conservação da biodiversidade do rio 

São Francisco, com base na avaliação da integridade ecológica”; subitem “Estudos de 

contaminantes emergentes através de amostragem passiva e cromatografia” 170 

coordenado, na UFMG, pela professora Zenilda de Lourdes Cardeal:  o presidente fez a 

leitura da solicitação da professora e colocou o item em votação. O projeto foi homologado 

por unanimidade. E) Projeto “A evolução de concepções sobre natureza da ciência a 

partir de estudos de casos históricos e contemporâneos e suas implicações na formação 

de professores”, orientadora Ana Luiza de Quadros: foi esclarecido que não é costume 175 

da Câmara Departamental apreciar esse tipo de documento, mas essa é uma exigência da 

Faculdade de Educação. Isto posto, iniciou-se a votação. O projeto foi homologado por 

unanimidade. 4) Outros Assuntos: A) Projeto professor Rochel Monteiro Lago e INA 

(comissão para revisão dos critérios): após análise, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. B) Comissão de revisão dos critérios do INA: a Câmara indicou o professor 180 

Humberto Osório Stumpf para compor a comissão. 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, 13 de 

julho de 2018.  
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