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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA REALIZADA NO 

DIA 09/11/2018 

Aos nove dias do mês de novembro de 2018, sexta-feira, às 14:00, na sala 122, atendendo à Convocação 

20/2018 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 professor Vito 5 

Modesto De Bellis; os representantes dos professores titulares professora Rosemeire Brondi Alves e o 

professor Geraldo Magela de Lima; os representantes dos professores Tulio Matencio, Simone Barbosa 

Tófani, Luiz Carlos Alves de Oliveira e Marcelo Martins Sena, o representante dos técnicos-

administrativos Edson Pereira da Silva e as representantes dos discentes Ingrid Fernandes Silva e Ingrid 

Vidal Rodrigues Gomes. A representação dos professores composta pelos docentes Rodrigo Lassarote 10 

Lavall e Heitor Avelino de Abreu justificou a sua ausência. Havendo quórum, o presidente iniciou a 

reunião. 1. Informes: A) Comemoração de 50 anos do ICEx: o presidente solicitou a todos os 

membros que prestigiem os eventos do Instituto que ocorrerão em virtude da comemoração. Destacou 

que, no dia 23 de novembro, serão muitos eventos, dentre eles: a seleção da pós-graduação, a avaliação 

para promoção a Classe E, titular, e a comemoração de 50 anos. Portanto, é compreensível a dificuldade 15 

em comparecer em todos, mas é importante participar do evento que puder. B) Seleção de bolsista de 

inovação: a seleção foi aprovada em reunião de câmara e o recurso para o pagamento foi concedido pela 

Reitoria. Foram 4 (quatro) candidatos, sendo, somente dois classificados. Em primeiro lugar ficou a 

Paula Geralda Barbosa Coelho do DCC que é uma aluna do doutorado do curso de inovação 

tecnológica. C) PDI: o documento foi entregue, já foi enviada a primeira parte do recurso para a Fundep 20 

e estará à disposição do Departamento de Química. D) Armários Anexo 3: serão finalizados na 

próxima semana e, além dos armários, a equipe de marcenaria entregará também mesas. O presidente 

destacou o compromisso institucional do professor Walmir Matos Caminhas e, em reconhecimento e 

agradecimento à sua equipe, propôs que fosse oferecido um churrasco para a equipe que trabalhou na 

marcenaria. Para a realização do evento, o professor Rubén solicitou aos membros auxílio para levantar 25 

fundos para realizar o evento. 2) Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião de Câmara do dia 

19/10/2018: sem observações a ata foi aprovada por unanimidade.  B) Alteração do calendário - 

Próxima reunião prevista para o Dia 23/11 haverá cerimônia de comemoração de 50 anos do ICEx 

e Avaliação para promoção à Classe E, Titular no mesmo dia: proposta de adiar a reunião do dia 23 

de novembro para o dia 30 de novembro no mesmo horário, lembrando que serão realizadas reuniões em 30 

duas semanas consecutivas. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. C) 

Comissão orientadora de estágio: o presidente fez um histórico da solicitação dos docentes 

responsáveis, da apreciação pela câmara, solução temporária, análise posterior pela comissão de ensino 

e a conclusão que resultou na Resolução proposta. A análise foi feita de modo que o docente 

responsável seja reconhecido pelo trabalho, a proposta é corrigir um erro do DQ que, até a presente data, 35 

não tinha definições a respeito. Após a análise da comissão, o resultado foi encaminhado para o 

colegiado emitir um parecer. A documentação foi disponibilizada antes do início da reunião e a 

professora Simone Barbosa Tófani, que fez parte da comissão, considerou precoce avaliação fosse feita 

de imediato por considerar o assunto muito complexo para ser decidido sem que o material seja avaliado 

detalhadamente. A professora Rosemeire Brondi Alves avaliou como importante o parecer de algum 40 

docente envolvido. O presidente fez ponderações a respeito do assunto, do trabalho da comissão e da 

situação real atualmente. O professor Marcelo Martins Sena comentou sobre o parecer e sugere que o 

órgão colegiado aprecie o ponto levantado no parecer. O presidente propôs os seguintes destaques: 1- a 
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demanda foi encaminhada para uma comissão experiente cujo presidente, docente Luiz Cláudio de 

Almeida Barbosa, fez uma exposição muito esclarecedora respeito do atendimento das normas da 45 

UFMG demonstrando que está tudo de acordo com a legislação e atendendo a todos os pontos; 2- a 

situação particular do DQ reconhecer encargos didáticos ou pontuação no INA; 3- prerrogativa de 

experimentar a resolução proposta é importante em direção à solução definitiva. A professora Simone 

Barbosa Tófani esclareceu ponto de destaque do parecer levantado pelo professor Marcelo Martins 

Sena. Professor Luiz Carlos Alves de Oliveira destacou a importância de valorizar o professor voltado 50 

para outra área que não seja a pesquisa considerando esta, uma excelente ideia. Professor Marcelo 

Martins Sena entendeu o esclarecimento e colocou o que a comissão do INA provavelmente endossará a 

decisão e se posicionou favorável à ideia de valorizar a parte B do INA. O presidente propôs que a 

Câmara já indicasse os nomes para comissão que está na proposta da Resolução. A proposta foi 

aprovada e incluída no item 4) “Outros Assuntos”. O presidente iniciou a votação da proposta da 55 

Resolução sugerida pela Comissão de Ensino. A Resolução foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 

fez-se uma inversão de pauta para avaliar a comissão proposta cuja composição será de dois 

coordenadores para captação de estágio e 4 docentes para avaliação de estágios. Entre os seus membros 

será indicado o Presidente. Após votação, os nomes indicados para a comissão foram: para captação: 

Renata Costa Silva Araújo e Cinthia de Castro Oliveira e para orientação de estágio: Luiza de Marilac 60 

Pereira Dolabella, Camila Nunes Costa Corgozinho, Fernando Barboza Egreja Filho e Wagner da Nova 

Mussel. O docente Wagner da Nova Mussel foi indicado presidente. Sugestão de consultar os nomes 

indicados e deixar os seguintes nomes como suplentes nesta ordem: Henriete da Silva Vieira, Adão 

Aparecido Sabino e Ronaldo Lepesqueur Fabiano. D) Período de realização dos próximos eventos do 

projeto “1000 Futuros cientistas: Experimentando Ciências nos laboratórios do Departamento de 65 

Química da UFMG” de iniciativa dos TAE´s aprovado em reunião realizada em 08/06/2018: Foi 

aprovado ad referendum e após a convocação da reunião foi passado para homologação. E) Formulário 

de cumprimento à Resolução 01/2011, professor Luciano Andrey Montoro: o projeto já foi 

aprovado em reunião de Câmara, porém houve alteração dos valores por isso a necessidade de nova 

submissão. O documento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. F) Projeto de extensão 70 

“Desafio MinerALL: programa para estudantes de pré aceleração de tecnologias do rejeito da 

mineração com foco socioambiental” coordenado pelo docente Rochel Montero Lago: o Presidente 

leu o resumo e abriu espaço para observações. Sem manifestações, o projeto foi colocado em votação o 

projeto e obteve aprovação unânime. G) Relatórios 2017 e 2018 do docente Heitor Avelino de Abreu 

para fins de progressão funcional: o presidente fez uma breve leitura, comentou os dois relatórios e as 75 

duas planilhas. Após deliberações os colocou em votação. Os relatórios foram aprovados por 

unanimidade.  H) Relatórios 2017 e 2018 da docente Isolda Maria de Castro Mendes para fins de 

progressão funcional: o presidente fez uma breve leitura dos relatórios, abriu espaço para observações. 

Após manifestações, iniciou-se a votação. Os relatórios foram aprovados por unanimidade. I) 

Relatórios 2017 e 2018 do docente Fabiano Vargas Pereira para fins de progressão funcional: o 80 

presidente fez uma breve leitura dos relatórios e das planilhas. Abriu espaço para observações e colocou 

o item em votação. Os relatórios foram aprovados por unanimidade.  J) Relatório 2018 da docente 

Cinthia de Castro Oliveira para fins de Estágio Probatório: o presidente leu o documento e o 

colocou em votação. O relatório foi aprovado por unanimidade. K) Parecer Parcial do Estágio 

Probatório do docente Leonardo Humberto Rezende dos Santos: o presidente leu as atividades, o 85 

parecer conclusivo da comissão. Foram sugeridas algumas supressões de termos utilizados no relatório.  
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Após deliberações, a documentação foi votada e aprovada por unanimidade com as modificações. L) 

Parecer Parcial do Estágio Probatório da docente Grasiely Faria de Sousa: o presidente fez a 

leitura do parecer da comissão, colocou o documento em votação. O parecer foi aprovado por 

unanimidade. M) Comissão de Estágio Probatório Final da docente Cinthia de Castro Oliveira: 90 

Maria Irene Yoshida, Anderson Dias e Vanessa de Freitas Cunha Lins (Engenharia Química): o 

presidente leu os nomes indicados para fazer parte da comissão. A professora Maria Irene Yoshida foi 

indicada presidente. A comissão foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. N) Pedidos 

de coorientação dos discentes da UFV Sthefany dos Santos Sena e Tiago Guimarães à docente Ana 

Paula de Carvalho Teixeira: foi feita a leitura da proposta, o presidente esclareceu o objetivo e a 95 

solicitação foi colocada em votação. A aprovação do pedido foi por unanimidade. O) Candidatura a 

professora Emérita do ICEx/UFMG, Profa. Heloiza Helena Ribeiro Schor: o presidente explicou o 

histórico da indicação, citou os trâmites do processo e colocou em votação. A candidatura foi colocada 

em votação para endossar a indicação. A candidatura a professora Emérita do ICEx/UFMG, Profa. 

Heloiza Helena Ribeiro Schor obteve aprovação unânime. P) Programas dos concursos de RMN de 100 

sólidos e Química Inorgânica Experimental: o presidente leu o programa do proposto para o concurso 

da química inorgânica experimental e abriu espaço para manifestações. Sem observações, o programa 

foi colocado em votação e obteve aprovação por unanimidade. Foram apresentados dois programas para 

o concurso de RMN de sólidos. Após deliberações, foi colocado em votação o programa apresentado 

com 8 pontos e bibliografia. Após votação o programa foi aprovado por unanimidade com ressalva de 105 

que a chefia do DQ irá verificar se há mais alguma alteração neste programa. Q) Planos de Trabalho 

2018: a professora Simone Barbosa Tófani fez a explicação do processo da avaliação dos documentos. 

O vice-presidente esclareceu como surgiu a ideia para auxiliar os docentes e o trâmite da avaliação do 

INA. Após as deliberações dos planos de trabalhos, os documentos foram colocados em votação e foram 

aprovados por unanimidade. R) Inclusão da disciplina “Tópicos Avançados em Inovação - QUI893” 110 

no curso de mestrado Profissional em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: foi feita a 

explicação da solicitação de que é uma disciplina que faz parte do doutorado em inovação que será 

ofertada para o mestrado profissional em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual. Foi aberto 

espaço para observações. Após avaliações, a solicitação foi colocada em votação e obteve aprovação 

unânime. S) Relatório do Pós-Doutorado da docente Ana Luiza de Quadros: o presidente explicou o 115 

lapso temporal entre a entrega do documento pela professora e a colocação do mesmo para apreciação 

da câmara. Após a leitura do parecer o relatório foi colocado em votação. O relatório foi aprovado por 

unanimidade. 3) Homologações: A) Período de realização dos próximos eventos do projeto “1000 

Futuros cientistas: Experimentando Ciências nos laboratórios do Departamento de Química da 

UFMG” de iniciativa dos TAE´s aprovado em reunião realizada em 08/06/2018: o presidente 120 

elogiou o projeto e relatou como estão sendo as visitas dos estudantes às dependências do DQ. As datas 

de realização dos próximos eventos foram colocadas em votação e obtiveram aprovação unânime. 4) 

Outros Assuntos: A) Solicitação de oferta da disciplina Fundamentos de Química para o curso de 

Ciências Biológicas EAD: o vice-presidente relatou a situação que é para aproveitar uma disciplina já 

existente do curso de química à distância. A proposta é matricular os alunos das ciências biológicas na 125 

mesma disciplina dos alunos da química. Foi aberto espaço para observações. A proposta foi colocada 

em votação e aprovada por unanimidade. 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, 09 de novembro de 2018.  


