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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA REALIZADA NO 

DIA 03/05/2019 

Aos três dias do mês de maio de 2019, sexta-feira, às 14:00, na sala 122, atendendo à Convocação 

06/2019 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 

Geraldo Magela de Lima; os representantes dos professores Renata Diniz, Anderson Dias, Rodrigo 

Lassarote Lavall, Jarbas Magalhães Resende e Marcelo Martins de Sena; o representante dos técnicos 

administrativos em educação Samuel Resende Souza Carvalho e a representante dos discentes Natália 

Gabriela Silva Pinheiro. A representante dos discentes Ingrid Vidal Rodrigues Gomes e seu suplente, 10 

Gustavo de Castro Brito, não justificaram a ausência. Havendo quórum, às 14:09, o presidente iniciou a 

reunião com a leitura da Nota à comunidade publicada hoje pela Magnífica reitora, professora Sandra 

Regina Goulart Almeida, e pelo vice-reitor, professor Alessandro Fernandes Moreira, que trata do 

bloqueio nos orçamentos das Instituições Federais de Ensino Superior. O presidente deliberou a respeito 

do impacto da redução dos recursos nas atividades da universidade e consultou os membros a respeito 15 

da emissão de uma nota de apoio à Magnífica Reitora. A discente Natália Gabriela Silva Pinheiro 

informou a respeito da realização de um evento, no dia 07 de maio de 2019, sendo este organizado por 

várias instituições em defesa da ciência e da tecnologia. O docente Anderson Dias sugeriu levar a 

manifestação da Câmara Departamental à Congregação do ICEx para que a nota de apoio seja da 

unidade como um todo. Sugeriu, também, que seja traçado um plano alternativo para orientar as ações 20 

quando ocorrer de fato o corte no orçamento. A chefia do Departamento já está se mobilizando devido 

às demandas urgentes já existentes, mas essa mobilização não é suficiente para atender o déficit no 

orçamento das Universidades. O presidente solicitou autorização para inclusão de três assuntos na pauta: 

Progressão da docente Isolda Maria de Castro Mendes; Relatórios de Atividades do docente Marcelo 

Martins de Sena para fins de progressão funcional; Parecer da Comissão de Avaliação de Desempenho 25 

docente para progressão funcional do docente Leonardo Humberto Rezende dos Santos. A solicitação 

foi aprovada por unanimidade. 2) Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião do dia 26/04/2019: 

aprovada por unanimidade. B) Indicação da Comissão de Espaço Físico: após a leitura da indicação 

das representantes do setor de Química Inorgânica,, o presidente destacou a importância do trabalho da 

comissão de espaço físico. Após votação, os nomes das docentes Flávia Cristina Camilo Moura 30 

(TITULAR) e Maria Helena de Araújo (SUPLENTE) foram aprovados por unanimidade. C) 

Cadastramento, junto à PRPq, do projeto de pesquisa intitulado “Cristalografia Química” 

coordenado pelo docente Bernardo Lages Rodrigues para fins de registro de estudante para 

Iniciação Científica Voluntária: aprovado por unanimidade. D) Cadastramento, junto à PRPq, do 

projeto de pesquisa intitulado “Nanofluidos e Nanocompósitos Baseados em Nanomateriais de 35 

Carbono e Nanopartículas de Dióxido de Titânio como produtos de interesse do setor de Petróleo 

e Energia Solar” coordenado pelo docente Marcelo Machado Viana para fins de registro de 

estudante para Iniciação Científica Voluntária: aprovado por unanimidade. E) Relatório de Pós-

Doutorado do docente Ângelo de Fátima: aprovado por unanimidade.  F) Evento cultural “Música 

com prosa” proposto pela subdivisão Científico-Tecnológica e Cultural sob coordenação da 40 

docente Lúcia Pinheiro Santos Pimenta: o presidente esclareceu que essa é uma atividade da 

subdivisão de Difusão Científica, Tecnológica e Cultural do Planejamento Estratégico que tem trazido 

grandes avanços para o Departamento. O presidente informou que será apresentado à comunidade do 

DQ um balanço de todo o trabalho desenvolvido por todas as subdivisões no dia 09 (nove) de agosto de 



   

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

                     DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

Av. Antônio Carlos, 6.627 – Pampulha – Belo Horizonte – Minas Gerais – Tel. (31) 3409-5720 Fax: (31) 3409-5700  
E-Mail: dqui@qui.ufmg.br  

 
 

2019 e convidou todos os membros para essa apresentação. Comunicou que ocorrerá, também, no 45 

Departamento um café da manhã com música no dia 17/05/2019, às 9h, com o professor Mauro Braga, 

aposentado do DQ. A proposta foi aprovada por unanimidade. G) Evento cultural “Festa Junina” 

proposto pela subdivisão Científico-Tecnológica e Cultural sob coordenação da docente Lúcia 

Pinheiro Santos Pimenta: após a leitura do plano de execução, a realização do evento foi aprovada por 

unanimidade. H) Relatório de Atividades executadas pelo grupo de estudantes “ACS Student 50 

Chapter UFMG” vinculado ao Comitê de Atividades Internacionais (IAC) da American Chemical 

Society (ACS) para avaliação: após o esclarecimento da inclusão do item na pauta da reunião, a 

docente Rosemeire Brondi Alves contribuiu com esclarecimentos a respeito das atividades de acordo 

com informações constantes nos relatórios apresentados pelo docente Diogo Montes Vidal à Comissão 

de Avaliação para progressão docente. A Câmara apoia a valorização das atividades descritas como 55 

atividades de extensão, sugeriu que o docente entre em contato com a subdivisão de Difusão Científica, 

Tecnológica e Cultural do Planejamento Estratégico e que o mesmo continue como coordenador, porém 

com um docente parceiro que deverá ser sócio da ACS. O presidente sugeriu uma inversão de pauta e 

esta foi aprovada por unanimidade. 3) Homologações: A) Relatório de Atividades de 2018 do docente 

Willian Xerxes Coelho para fins de progressão funcional: homologado por unanimidade. 4) Outros 60 

Assuntos: A) Progressão da docente Isolda Maria de Castro Mendes: o presidente fez um breve 

histórico da solicitação da docente, a presidente da Comissão de avaliação na data da solicitação, 

professora Rosemeire Brondi Alves, relatou como foi feita a avaliação. O presidente da Câmara fez a 

leitura do parecer e foi colocado em votação. A progressão foi aprovada por unanimidade. B) 

Relatórios de Atividades do docente Marcelo Martins de Sena para fins de progressão funcional: o 65 

professor Marcelo Martins de Sena se ausentou da sala. O presidente fez a leitura dos dados dos 

relatórios, da pontuação das planilhas e colocou em votação. Os relatórios foram aprovados por 

unanimidade. C) Parecer da Comissão de Avaliação de Desempenho docente para progressão 

funcional do docente Leonardo Humberto Rezende dos Santos: após leitura das informações do 

parecer e da conclusão, o professor Geraldo Magela de Lima acrescentou informações. O parecer foi 70 

aprovado por unanimidade. Retomada de pauta: 2- H) Projeto de jornada de 30 horas de trabalho das 

servidoras lotadas na Pós-Graduação da Química e Pós-Graduação do Programa de Inovação: o 

presidente fez um breve histórico da implementação de jornada de trabalho de 30 horas na UFMG, 

esclareceu a tramitação das propostas e a respeito dos prazos. Após deliberações o item foi retirado de 

pauta para aguardar o posicionamento dos colegiados dos dois programas de pós-graduação envolvidos. 75 

Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 03 de maio de 

2019.  

 


