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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA REALIZADA NO 

DIA 19/10/2018 

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

Convocação 18/2018 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 o professor Geraldo Magela de Lima; os representantes dos professores Claudia 

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

Carlos Alves de Oliveira e Dayse Carvalho da Silva Martins, o representante dos técnicos-

administrativos Edson Pereira da Silva e a representante dos discentes Ingrid Vidal Rodrigues 10 

Gomes. A representante dos discente Ingrid Fernandes Silva Titulares Rosemeire Brondi Alves 

justificou a sua ausência, o mesmo não ocorreu com o seu suplente Rodinei Augusti. Havendo 

quórum, o presidente iniciou a reunião. 1. Informes: A) Móveis do Anexo III: serão finalizados os 

armários dos laboratórios e das salas de apoio além de 90 (noventa) móveis para as salas de apoio. 

Não há mais madeira para fazer o restante. B) Obras do Anexo III: na quinta-feira passada a chefia 15 

do Departamento de Química-DQ, foi avisada que o Plano de Desenvolvimento Institucional - 

Ampliação e Consolidação da Pesquisa no Departamento de Química através da melhoria e 

adequação da infraestrutura dos laboratórios do Bloco I do Anexo III do Departamento de Química-

PDI, aprovado na Câmara do Departamento de Química e na Congregação do ICEx foi reprovado 

pela Procuradoria Federal por ser considerado desatualizado. O PDI era de 2010 e foi modificado 20 

pela chefia, mas a legislação não é a mesma da época. Então é necessária a adequação às novas 

exigências legais para que o PDI seja aprovado. A partir de então iniciou-se a construção do novo 

PDI com a contribuição de muitas pessoas do DQ. C) Medalha José Israel Vargas: dia 11 de 

outubro será a entrega da premiação que é um evento do Departamento de Química que ocorrerá a 

partir das 15 horas no auditório do CAD 3. O presidente solicitou a presença de todos pois o evento 25 

terá uma programação considerada muito interessante. D) Obras do anexo III: o projeto exaustão 

está pronto e a precificação dos gases também está pronta, falta apenas finalizar o PDI. 2) 

Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião de Câmara do dia 14/09/2018: foram sugeridas 

algumas alterações no documento. E, com as devidas modificações, a ata foi aprovada por 

unanimidade. B) Cadastramento, junto à PRPq, do projeto de pesquisa intitulado 30 

“Caracterização físico-química e determinação de resíduos de pesticidas em amostras de mel de 

abelha do estado de Minas Gerais” coordenado pela professora Adriana Nori de Macedo para 

fins de registro de estudante para Iniciação Científica Voluntária: o presidente leu o documento 

e abriu espaço para manifestações. A seguir, a solicitação foi colocada em votação sendo aprovada 

por unanimidade. C) Formulário de Composição de Equipe de projeto coordenado pelo docente 35 

Rochel Montero Lago: o presidente esclareceu que o projeto já foi aprovado pelas instâncias 

devidas, mas é necessário declarar a equipe do projeto e esta deve ser apreciada pela Câmara 

Departamental. Após as informações o documento foi colocado em votação. O documento foi 

aprovado por unanimidade. D) Ementa, Plano de Ensino e Programa da disciplina optativa 

“Gestão criativa e inovadora em laboratórios I e II” de responsabilidade da docente Rita de 40 

Cássia Oliveira Sebastião: o presidente passou a palavra para a professora Rita de Cássia de 

Oliveira Sebastião para explicações. A docente relatou que a ideia de alteração na disciplina surgiu 

das necessidades das aulas práticas e da intenção de atualizar a disciplina para graduação e, 
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possivelmente, para a pós-graduação pois o assunto abordado será o gerenciamento de laboratórios 

por meio de uma disciplina 100% prática.  O presidente abriu espaço para manifestações. Após a 45 

votação, a atualização da disciplina foi aprovada por unanimidade. Após a aprecisação, surgiu a 

sugestão de fazer um manual na disciplina e o presidente sugeriu que fosse feita a tentativa de 

oferecer como uma disciplina no verão. E) Indicação para Comissão de Estágio Probatório 

Parcial do professor Willian Xerxes Coelho: Elene Cristina Pereira Maia, Fabiano Vargas 

Pereira e Flávia Cristina Camilo Moura: o presidente fez a leitura dos nomes. E, seguindo o 50 

critério de antiguidade, a docente Elene Cristina Pereira Maia foi indicada como presidente. Após a 

indicação, a comissão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. F) Evento “Novas 

fronteiras em Química Orgânica” coordenado pela docente Grasiely Faria de Sousa: foi feita a 

leitura da equipe, leu-se um pouco do projeto e foi aberto espaço para manifestações. O projeto foi 

colocado em votação e obteve aprovação unânime. G) Relatório de Avaliação Final de Atividades 55 

do Estágio Probatório do docente Adolfo Henrique de Moraes Silva: o presidente fez a leitura da 

conclusão do relatório e passou a palavra para professora Rita de Cássia de Oliveira Sebastião pois a 

docente faz parte da comissão de avaliação. Após os comentários, o relatório foi posto em votação. O 

documento foi aprovado por unanimidade. H) Solicitação de afastamento do docente Vinícius 

Caliman: foi feita a leitura do parecer do setor. O presidente fez um breve histórico da solicitação do 60 

professor pois trata-se da segunda solicitação para avaliação da Câmara Departamental sendo a 

primeira solicitação reprovada. Foi aberto espaço para manifestações e surgiu a sugestão de 

estabelecer critérios e normas para a liberação de professores e depois do seu retorno para o DQ. A 

solicitação foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. O presidente sugeriu que ocorra 

uma reunião da Câmara sem despachos para que possam ser discutidos assuntos pertinentes ao 65 

departamento DQ como, por exemplo, afastamentos, pós-doutorado, pós-graduação e etc. O 

Professor Geraldo Magela de Lima citou que estão sendo organizadas duas mesas redondas pelo eixo 

mobilizador 4 para haver discussão pertinente ao assunto. A reunião de câmara sugerida pode 

acontecer após esses eventos. I) Projeto de Desenvolvimento Institucional: para a finalização dos 

laboratórios do Bloco I do anexo III, o presidente esclareceu que ainda falta o estabelecimento das 70 

metas em função dos objetivos. Explicou que o documento apresentado ainda sofrerá mudanças para 

ser executável e que a universidade não dispõe de mão de obra para executar os projetos do PDI. 

Neste momento, é fundamental pensar o futuro do Departamento de Química. O presidente mostrou 

projeto e fez um breve histórico das providências do DQ para construção do novo prédio. 

Atualmente, devido às restrições do TCU, só pode haver parceria entre Fundação e Universidade se 75 

for para execução de obras de construção de Laboratórios. Destacou novamente que é preciso estar 

claro aonde o Departamento de Química quer chegar e os meios que utilizará para alcançar esse 

objetivo e para a construção do bloco II do Anexo III é também preciso fazer PDI. 3) 

Homologações: A) Férias docente Ana Paula de Carvalho Teixeira: a solicitação da docente foi 

lida, o presidente destacou que foi providenciada a substituição da professora no período referido  e a 80 

solicitação foi colocada em votação. A homologação foi unânime. 4) Outros Assuntos: A) 

Avaliação do Estágio Probatório da docente Mariana Ramos de Almeida: o presidente fez a 

leitura da conclusão do relatório. Após os comentários, o relatório foi posto em votação. O 

documento foi aprovado por unanimidade. B) Prestação de Serviços a NORTEC QUÍMICA, 

professoras coordenadoras Cláudia Carvalhinho Windmöller, Clésia Cristina Nascente e 85 

Letícia Malta Costa: foi realizada a leitura da solicitação, sugeriu-se passar pelo registro do núcleo. 
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Após observações, o documento foi votado e obteve aprovação unânime. 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, 11 de outubro 

de 2018.  90 


