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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA REALIZADA NO 

DIA 14/09/2018 

Aos quatorze dias do mês de setembro de 2018, sexta-feira, às 14:08, na sala 122, atendendo à 

convocação 15/2018 do Chefe do Departamento, reuniu-se a Câmara Departamental de Química com 

os seguintes membros: o presidente professor Rubén Dario Sinisterra Millán; o vice-presidente 5 

professor Vito Modesto De Bellis, os representantes dos professores titulares professora Rosemeire 

Brondi Alves e professor Geraldo Magela de Lima; os representantes dos professores Cláudia 

Carvalhinho Windmöller, Rita de Cássia de Oliveira Sebastião, Rodrigo Lassarote Lavall, Jarbas 

Magalhães Resende e Dayse Carvalho da Silva Martins e as representantes dos discentes Ingrid 

Fernandes Silva e Ingrid Vidal Rodrigues Gomes. Não houve representação dos TAE´s devido ao 10 

término do mandato. Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião. 1. Informes: A) Visita da 

Magnífica Reitora às obras do Anexo III dia 21/09, 14:00: a visita da Magnífica Reitora foi 

alterada do dia 14 de setembro para o dia 21 de setembro em virtude da sua agenda. O presidente 

relatou que considera importante a presença dos membros da câmara durante a visitação ao Anexo 

III. Assim, o próximo item - B) Mudança no calendário de reuniões: alteração da próxima 15 

reunião de câmara do dia 21/09 para o dia 28/09 em virtude da visita da reitora; foi analisado e 

a data da  reunião foi mantida para o dia 21/09 tendo em vista a convocação para a mesma data. C) 

Obras do Anexo III: a questão da exaustão foi fechada e segue para os trâmites legais. Houve uma 

reunião com a PROPLAN e a informação é de que a verba está na Universidade e, para ser utilizada, 

depende da existência de projetos de obras executáveis. A respeito dos gases o projeto será padrão e, 20 

de acordo com o projeto preliminar, o custo ficará em torno de 20% do projeto original apresentado. 

A questão é precificar o projeto de gases para que este seja incluído agora na conclusão das obras, o 

que resultaria na mudança para o prédio novo em torno de 6 meses. Caso não seja precificado a 

tempo o projeto, a Universidade tem meios para manter a verba para o projeto. O Vice-presidente 

informou que os armários dos laboratórios já estão quase completamente concluídos e os móveis para 25 

as salas estão sendo pensados. O presidente citou que a negociação para ocupação dos gabinetes e 

dos laboratórios obedecerá critérios previamente acordados de pesquisa e segurança para uma 

distribuição mais justa. D) Evento “Química faz bem”: o presidente fez elogios a organização e 

execução do projeto, a todos os envolvidos e sugeriu considerar a possibilidade de tornar o projeto 

itinerante. E) Consolidação da Assessoria de Interação com Universidade-empresa, Captação de 30 

Recursos e Inovação: a chefia do departamento solicitou um bolsista de inovação para ajudar nos 

processos de captação de recusos. Terminados os informes, o presidente solicitou autorização para 

incluir os projetos “Filmes finos nanoestruturados para recobrimento de superfícies metálicas e 

proteção contra corrosão e desgaste” e “Desenvolvimento de nanocompósitos de matriz metálica 

através da incorporação de nanomateriais de carbono a ligas metálicas de aço por técnicas de 35 

metalurgia do pó” coordenados pela professora Glaura Goulart Silva devido ao prazo de 

encerramento para análise de projetos na Procuradoria Jurídica. A inclusão do item em outros 

assuntos foi autorizada pela Câmara. 2) Deliberações e Aprovações: A)Ata da reunião de Câmara 

do dia 10/08/2018: o presidente perguntou se algum membro desejava fazer alguma observação. 

Sem manifestações, o documento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.  B) 40 

Indicação de representação do DQ junto ao Colegiado de Engenharia Metalúrgica: o setor de 

físico-química indicou o professor Anderson Dias para ser o titular na representação. A indicação foi 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. A Câmara Departamental sugeriu consulta ao 

professor Ronaldo Lepesqueur Fabiano para continuar como suplente. Desde que não haja objeções a 

indicação, a representação foi aprovada por unanimidade. C) Cadastramento, junto à PRPq, do 45 

projeto “Desenvolvimento de Membranas Porosas de Óxido de Grafeno para Aplicação no 

tratamento da água e efluentes” coordenado pelo professor Marcelo Machado Viana para fins 

de registro para Iniciação Científica Voluntária: o presidente leu a solicitação, abriu espaço para 
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manifestações. Após a votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. D) Planos de trabalho 

2018: tema retirado de pauta conforme orientação do vice-presidente. E) Aproveitamento das vagas 50 

do Departamento de Química: o presidente fez um breve histórico dos últimos concursos, do perfil 

dos candidatos aprovados e deixou claro que não houve uma consulta formal aos setores do 

Departamento a respeito do item. A ideia é que sejam contempladas áreas distintas daquelas 

atendidas nos últimos concursos realizados. Houve discussão e deliberação. Algumas sugestões 

foram colocadas como possíveis destinos das vagas: a professora Dayse Carvalho da Silva Martins 55 

mencionou uma reunião do setor de Química Inorgânica em que surgiu a ideia de selecionar um 

professor com perfil de pesquisador, porém não há informação de que essa ideia será mantida e, 

avaliando as futuras aposentadorias, sugeriu que uma vaga fosse para o laboratório de Ressonância 

Magnética Nuclear - RMN. O professor Jarbas Magalhães Resende fez uma avaliação da situação do 

laboratório. O professor Rodrigo Lassarote Lavall concordou com o direcionamento de uma vaga 60 

para o RMN de sólidos e citou a redistribuição como boa alternativa para a outra vaga, visto que os 

últimos processos desse tipo muito contribuíram com o DQ considerando o foco na pós-graduação. 

Continuando a discussão, o presidente fez a proposta de transformar uma vaga para titular livre a fim 

de possibilitar o preenchimento da vaga por pesquisadores experientes que fizeram carreira dentro ou 

fora do país e citou que a demanda da área de ensino pode ser suprida com o direcionamento de 65 

pessoal já existente no Departamento. A professora Rita de Cássia de Oliveira Sebastião concordou 

com o direcionamento de uma das vagas para o RMN e sugeriu, para a outra vaga, um perfil que vá 

de encontro com as mudanças do DQ no que tange a inovação e que seja mais voltado para o 

mercado. A professora Rosemeire Brondi Alves argumentou sobre o direcionamento de pessoal para 

a área de ensino e fez considerações a respeito da importância da formação dos professores que 70 

atuam em tal área. Novamente com a palavra, o professor Jarbas Magalhães Resende concordou com 

o direcionamento de uma vaga para o RMN e acrescentou que é importante o aporte para a 

manutenção da plataforma de sólidos. Sobre a outra vaga, o professor concorda com a professora 

Rosemeire Brondi Alves a respeito da área de ensino e considera importante ouvir a opinião dos 

alunos. A professora Cláudia Carvalhinho Windmöller concorda com o perfil para a área de inovação 75 

e de ensino. A discente Ingrid Vidal Rodrigues Gomes relatou que os alunos têm o entendimento que 

a graduação é deixada um pouco de lado e há a percepção de que alguns professores, que são grandes 

pesquisadores, não o são como professores, pois não conseguem transmitir conhecimento. A 

professora Rita de Cássia de Oliveira Sebastião sugeriu fortalecer a comissão de estágio. O professor 

Geraldo Magela de Lima citou que é preciso reformular o curso de Química Geral focando no 80 

cenário internacional e concorda com a fala da discente. Acrescentou também que considera 

importante pensar em áreas estratégicas como Energia além de pensar na organização de uma tutoria 

de acompanhamento para alunos da graduação. O presidente concordou que a acolhida aos alunos 

deve ser mais bem organizada e citou que esse aspecto já está sendo considerado. Confirmou com os 

membros que uma vaga para a Ressonância Magnética Nuclear de sólidos é prioridade e concluiu a 85 

discussão dizendo que serão feitas consultas sobre a possibilidade de redistribuição, direcionamento 

da vaga para titular livre e sobre o direcionamento da segunda vaga aos setores e a comissão de vagas 

para depois decidir a respeito. 4) Outros Assuntos: A) Parecer sobre avaliação parcial do estágio 

probatório da professora Brenda Lee Simas Porto: o presidente passou a palavra para o professor 

Rodrigo Lassarote Lavall, membro da comissão de avaliação, que comentou a respeito do trabalho 90 

desenvolvido. Segui-se a votação e o parecer foi aprovado por unanimidade. B) Projetos 

coordenados pela professora Glaura Goulart Silva: o presidente fez a leitura e a avaliação 

separadamente dos projetos. Em relação Projeto “Desenvolvimento de nanocompósitos de matriz 

metálica através da incorporação de nanomateriais de carbono a ligas metálicas de aço por técnicas 

de metalurgia do pó”, atestou que a documentação estava completa, leu as informações e observou 95 

que não foi cumprida a exigência da Resolução nº 03/2018, de 08 de maio de 2018, e abriu espaço 

para manifestações. O projeto foi aprovado, com uma abstenção, desde que sejam alterados os 

parâmetros que adequem o projeto para atender a citado resolução. Projeto “Filmes finos 
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nanoestruturados para recobrimento de superfícies metálicas e proteção contra corrosão e desgaste”: 

seguindo o mesmo modo de avaliação, o presidente atestou que a documentação estava completa, leu 100 

as informações e observou que, também, não foi cumprida a exigência da Resolução nº 03/2018, de 

08 de maio de 2018, e abriu espaço para manifestações. O projeto foi aprovado, com uma abstenção, 

desde que, também, sejam alterados os parâmetros que adequem o projeto para atender a citado 

resolução. 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 105 

aprovada. Belo Horizonte, 25 de setembro de 2018.  

 


