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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA REALIZADA NO 

DIA 30/11/2018 

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

Convocação 21/2018 do Chefe do Departamento, reuniu-se a Câmara Departamental de Química com os 

seguintes membros: o vice-presidente professor Vito Modesto De Bellis; a representante dos professores 5 

titulares professora Rosemeire Brondi Alves; os representantes dos professores Tulio Matencio, Rita de 

Cássia de Oliveira Sebastião, Jarbas Magalhães Resende e Dayse Carvalho da Silva Martins, o 

representante dos técnicos-administrativos Samuel Resende Souza de Carvalho e as representantes dos 

discentes Ingrid Fernandes Silva e Ingrid Vidal Rodrigues Gomes. O presidente, a representação dos 

professores titulares composta por Geraldo Magela de Lima e Claudio Luis Donnici, a representação 10 

composta pelos docentes Rodrigo Lassarote Lavall e Heitor Avelino de Abreu justificaram suas 

ausências. Havendo quórum, o vice-presidente iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes e 

justificando a ausência do presidente. 1. Informes: A) Comitê de ética em pesquisa: aviso às 

Câmaras Departamentais: O documento foi apresentado aos membros para conhecimento. B) 

Promoção à classe E, Titular: foi comunicado a todos que, no dia 23 de novembro, última sexta-feira, 15 

os docentes Tulio Matencio e Cynthia Peres Demicheli foram aprovados na avaliação de promoção a 

Titular. C) Reunião da Congregação: foi aprovada a indicação da docente Heloisa Helena Ribeiro 

Schor como professora Emérita do Instituto de Ciências Exatas UFMG. D) Anexo III: ocorreu no dia 

22 de novembro a confraternização dos marceneiros responsáveis pela fabricação e instalação dos 

móveis nos laboratórios e salas do Anexo III. E) Férias dos Decanos da Câmara: o vice-presidente 20 

avisou que a secretaria já fez o levantamento dos pedidos de férias dos membros da câmara e alertou da 

possibilidade de acionamento dos decanos para responderem pelo Departamento de Química nas 

ausências do chefe e subchefe. 2) Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião de Câmara do dia 

09/11/2018: retirada de pauta.  B) Cadastramento, junto à PRPq, do projeto de pesquisa intitulado 

“Alquimia Experimental” coordenado pelos professores Carlos Alberto Filgueiras e Geraldo 25 

Magela de Lima para fins de registro de estudante para Iniciação Científica Voluntária: foi 

levantada dúvida a respeito da obrigatoriedade de constar os nomes dos alunos no projeto. Após 

deliberações, o projeto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. C) Cadastramento, 

junto à PRPq, do projeto de pesquisa intitulado “Estudo Químico e biológico das folhas e galhos 

de Fraunhofera multiflora (Celastraceae)” coordenado pela professora Lucienir Pains Duarte 30 

para fins de registro de estudante para Iniciação Científica Voluntária: o vice-presidente deu 

espaço para observações. Sem manifestações, o projeto foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. D) Autorização para o aluno, Adilson de Freitas Júnior, orientando de mestrado em 

Agroquímica-UFV do professor Luiz Claudio de Almeida Barbosa, utilizar as dependências e 

equipamentos do Departamento de Química: foi levantado sobre o seguro para o estudante. Sugeriu-35 

se perguntar ao professor responsável a respeito e, caso não haja, que providencie. Após deliberação, a 

solicitação foi colocada em votação e aprovada com o devido cumprimento da obrigatoriedade do 

seguro para o estudante. E) Projeto “Melhoria da Infraestrutura para desenvolvimento de cabos 

condutores de nanotubos de carbono para aplicação em umbilicais elétricos” coordenado pela 

professora Glaura Goulart Silva: o vice-presidente fez a leitura do parecer, esclareceu sucintamente a 40 

o projeto e fez a leitura dos valores apresentados. Após observações, o projeto foi colocado em votação 

e obteve aprovação unânime. F) Relatório de Atividades 2018 do docente João Paulo Ataíde para 

fins de Estágio Probatório Final: o vice-presidente explicou que o relatório de 2017 já está aprovado 
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por isso a avaliação seria somente de 2018. Foi avaliada a planilha e colocado o relatório em votação. O 

relatório do docente foi aprovado por unanimidade. G) Relatório de Atividades 2018 do docente 45 

Brenda Lee Simas Porto para fins de progressão funcional: as atividades da professora foram 

explicadas e foi observada a planilha. Na deliberação foi solicitada a retirada da conclusão do relatório. 

Após as observações, o relatório foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. H) Relatório de 

Atividades 2018 da docente Roberta Guimarães Correa para fins de progressão funcional: foram 

lidas informações do relatório e da planilha. Após observações, o relatório foi colocado em votação e 50 

aprovado por unanimidade. I) Relatório de Atividades 2018 do docente Bruno Gonçalves Botelho 

para fins de progressão funcional: retirado de pauta.  J) Relatório de Atividades 2018 do docente 

Leticia Regina de Souza Teixeira para fins de progressão funcional: o vice-presidente esclareceu 

que, na verdade, são dois relatórios com suas respectivas planilhas. Após deliberações, os relatórios 

foram aprovados por unanimidade. K) Parecer da Comissão de Progressão Funcional Fabiano 55 

Vargas Pereira: retirado de pauta. L) Parecer da Comissão de Progressão Funcional Isolda Maria 

de Castro Mendes: retirado de pauta. M) Parecer da Comissão de Progressão Funcional Letícia 

Malta Costa: o vice-presidente fez a leitura do parecer com a recomendação da comissão. Após 

observações, o documento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. N) Comissão de 

Avaliação Final do Estágio Probatório do docente João Paulo Ataíde: o vice-presidente citou que os 60 

docentes Tulio Matencio e Fabiano Vargas Pereira já aceitaram compor a comissão como membros 

internos. Assim, são necessárias indicações de membros externos para finalizar a comissão. Foram 

sugeridos os seguintes nomes na seguinte ordem: Clodoveu Davis, José Marcos Silva Nogueira, Renato 

Antônio Celso Ferreira e Gisele Lobo Pappa. Após sugestões e deliberações, os nomes foram colocados 

em votação e aprovados por unanimidade. O docente Tulio Matencio foi definido como presidente da 65 

comissão. O) Relatório Parcial da Comissão do Estágio Probatório do docente Bruno Gonçalves 

Botelho: o vice-presidente fez a leitura do parecer abriu espaço para considerações. Após observações o 

documento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o vice-

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, 30 de novembro 70 

de 2018.  
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