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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA REALIZADA NO 

DIA 24/10/2018 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2018, quarta-feira, às 09:00, na sala 122, atendendo à 

Convocação 19/2018 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; o representante dos professores titulares professor Geraldo Magela 

de Lima; os representantes dos professores Rita de Cássia de Oliveira Sebastião, Rodrigo Lassarote 

Lavall Lassarote Lavall, Jarbas Magalhães Resende e a representante dos discentes Ingrid Fernandes 

Silva. A representante dos professores titulares Rosemeire Brondi Alves justificou a sua ausência, 

mas seu suplente não justificou e não compareceu à reunião. Os representantes dos docentes Tulio 10 

Matencio, Cláudia Carvalhinho Windmöller e Dayse Carvalho da Silva Martins justificaram as 

ausências. Assim como a representação dos técnicos administrativos em educação e a representante 

dos discentes Ingrid Vidal Rodrigues Gomes. Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião. 1) 

Informes: A) Concursos DQ: O presidente esclareceu como está o andamento dos processos para 

abertura dos concursos e propôs que os baremas e os detalhes dos editais sejam decididos nesta 15 

reunião de Câmara. A proposta foi apreciada e aprovada para que o item seja incluído em “Outros 

Assuntos” 2) Deliberações e aprovações: A) Plano de Desenvolvimento Institucional do 

Departamento de Química/UFMG: o presidente relatou o histórico da construção do novo PDI e 

abriu espaço para manifestações. Após deliberações, o Plano de Desenvolvimento Institucional do 

Departamento de Química da UFMG foi aprovado por unanimidade. 4) Outros assuntos: A) 20 

Concursos RMN de sólidos e Química Inorgânica Experimental: foram discutidos os baremas e 

os perfis para a composição dos editais. O prazo de 90 (noventa dias) ficou estabelecido para 

inscrições dos dois certames. A respeito das avaliações ficou decidido que, para o concurso de RMN 

de sólidos, serão realizadas duas avaliações; sendo uma prova didática e a outra um seminário. Para o 

concurso de Química Inorgânica Experimental haverá prova escrita eliminatória e apresentação de 25 

seminário. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 11 

de outubro de 2018.  


