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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA REALIZADA NO 

DIA 05/04/2019 

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

03/2019 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; a representante dos professores titulares professora Rosemeire Brondi Alves; os 

representantes dos professores Guilherme Ferreira de Lima, Rita de Cássia de Oliveira Sebastião, 

Rodrigo Lassarote Lavall, Luiz Carlos Alves de Oliveira e Marcelo Martins de Sena; o representante dos 

técnicos administrativos em educação Edson Pereira da Silva e a representante dos discentes Ingrid 

Fernandes Silva. Os professores Geraldo Magela de Lima e Cláudio Luis Donnici, representantes dos 10 

professores titulares, justificaram suas ausências. A representante dos discentes Ingrid Vidal Rodrigues 

Gomes e seu suplente, Gustavo de Castro Brito, não justificaram a ausência. Havendo quórum, às 14:09, 

o presidente iniciou a reunião cumprimentando o novo membro eleito, professor Guilherme Ferreira de 

Lima, destacou que a Câmara é um órgão em que pode se discutir assuntos estratégicos além de assuntos 

administrativos. O presidente citou a importância de solenidades como a entrega do prêmio de 15 

professora emérita a Heloísa Schor, destacou momento crítico que as universidades federais estão 

enfrentando, observou que a entrega deste tipo de prêmio não ocorre com frequência, principalmente 

para uma mulher, agradeceu a comissão mista responsável pela organização do evento, destacou a 

contribuição das servidoras Mabel Vieira Soares e Simone Regina Luiz Gomes. O professor Luiz Carlos 

Alves de Oliveira agradeceu a indicação para auxiliar a organização do evento, fato esse que mudou sua 20 

visão a respeito da importância desse tipo de evento. O presidente pediu autorização para inclusão de 

dois projetos de extensão na pauta em “4) Outros Assuntos”: A) Futuros Cientistas, Experimentando 

Ciências - Laboratório Itinerante, coordenado pela TAE, Janaína de Paula e Silva e Divulgando a 

hialotecnia para estudantes da educação básica, coordenado pelo TAE, Wladmir Teodoro da Silva e B) 

Critérios para autorização da solicitação de Afastamento para Pós-Doutorado e documentos a serem 25 

apresentados pós-retorno. Após a consulta, a inclusão foi autorizada por unanimidade. Dando 

prosseguimento à reunião, passou-se ao primeiro item da pauta. 2) Deliberações e Aprovações: A) Ata 

da reunião de Câmara do dia 22/03/2019: o documento foi aprovado por unanimidade. B) 

Cadastramento, junto à PRPq, do projeto de pesquisa intitulado “Clivagem de ésteres de fosfato 

por organosílicas mesoporosas adornadas com lantanídeos” coordenado pelo docente Tiago 30 

Antônio da Silva Brandão para fins de registro de estudante para Iniciação Científica Voluntária: 

o presidente fez a leitura do título do projeto. Após as observações, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. C) Cadastramento, junto à PRPq, dos projetos de pesquisa intitulados “Obtenção de 

monoésteres do 1,6-naftalenodiol através de reações biocatalíticas" e "Rotas quimioenzimáticas 

para a síntese de compostos quirais, intermediários sintéticos da rotigotina" coordenado pela 35 

docente Amanda Silva de Miranda para fins de registro de estudante para Iniciação Científica 

Voluntária: foi feita a leitura dos títulos, aberto espaço para deliberações. Os projetos foram aprovados 

por unanimidade. D) Cadastramento, junto à PRPq, do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação 

do perfil lipídico de leveduras comercializadas em Belo Horizonte utilizando estatística 

multivariada” coordenado pelo docente Bruno Gonçalves Botelho para fins de registro de 40 

estudante para Iniciação Científica Voluntária: foi feita a leitura do título, aberto espaço para 

deliberações. O projeto foi aprovado por unanimidade. E) Coorientação do docente Rodinei Augusti 

no projeto de doutorado intitulado “Lipidoma regional da estrutura cerebral e modulações da 

expressão lipídica radioinduzidas no cérebro em modelo animal” cujo orientador é o docente 
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Tarcísio Passos Ribeiro de Campos do Departamento de Engenharia Nuclear: leitura do tema, 45 

esclarecimento dos trâmites e votação. A solicitação foi aprovada por unanimidade. F) Relatório de 

Atividades, dos anos 2017 e 2018 do professor Fernando Egreja Filho para fins de progressão: o 

presidente fez uma breve leitura dos relatórios. Foi encaminhado para que o docente corrija a tabela 

incluindo artigos publicados em 2018. Após a votação, os relatórios foram aprovados por unanimidade. 

G) Proposta de Confraternização da Química, responsável Centro Acadêmico da Química: o vice-50 

presidente fez os esclarecimentos, o presidente abriu para observações. Após a votação, a proposta foi 

aprovada por unanimidade. H) Pedido de vaga, em caráter emergencial, para a área de Educação 

em Química encaminhado pela docente Ana Luiza de Quadros: o presidente pontuou que a 

professora Ana Luiza de Quadros procurou a chefia manifestando interesse em se aposentar, que a grade 

curricular da licenciatura foi aumentada e, que, o setor de ensino já havia manifestado a necessidade de 55 

novos docentes. Citou que o Ofício da CPPD indagando os departamentos sobre vagas para situações 

emergenciais tem prazo até 05 de maio de 2019 para manifestação. O presidente considerou que o 

documento enviado pela docente para a Câmara está bem fundamentado para ser encaminhado a fim de 

pleitear uma vaga para o Departamento de Química. O presidente solicitou manifestações a respeito, 

também, de possíveis estratégias que possam ser adotadas caso a solicitação não seja atendida. Abriu 60 

espaço para observações. Após deliberações, o documento foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. Após a aprovação, houve o encaminhamento para a chefia conversar com as docentes do 

setor de ensino e propor que, caso o DQ não seja contemplado com vaga, os docentes de outros setores 

que têm afinidade com ensino, possam ser treinados pela professora Ana Luiza de Quadros para atuar no 

setor de ensino com intuito de contribuir sem que isso impeça a realização de um concurso para o setor. 65 

I) Licença Prêmio por assiduidade da docente Maria Irene Yoshida: solicitação aprovada por 

unanimidade. J) Edital Medalha José Israel Vargas 2019: proposta de alteração da data de premiação 

para que seja organizado e analisado com um prazo maior. O edital foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade. K) Projeto de pesquisa que será submetido ao COEP/UFMG intitulado 

“Desenvolvimento e Aplicação de métodos analíticos para quantificação de drogas e fármacos em 70 

matrizes biológicas post mortem: uma contribuição para a toxilogia forense” orientado pela 

docente Clésia Cristina Nascentes/UFMG e coorientado pelo docente José Luiz Costa/UNICAMP: 

projeto aprovado por unanimidade. L) Projeto de pesquisa intitulado “Novas tecnologias para a 

obtenção de produtos ultrapuros de quartzo” coordenado pelo docente Geraldo Magela de Lima: 

projeto aprovado por unanimidade. 4) Outros Assuntos: A) Futuros Cientistas, Experimentando 75 

Ciências - Laboratório Itinerante, coordenado pela TAE, Janaína de Paula e Silva e Divulgando a 

hialotecnia para estudantes da educação básica, coordenado pelo TAE, Wladmir Teodoro da 

Silva: o projeto “Futuros cientistas” está ganhando uma dimensão que não se imaginava, o calendário de 

2019 já está todo preenchido e é possível que se pense em abrir uma segunda turma para atender tantas 

solicitações. Após a votação, os projetos foram aprovados por unanimidade. B) Critérios para 80 

solicitação de afastamento pós-doc e relatório após o retorno do afastamento: foi proposta a criação 

de uma comissão para padronizar a documentação e estabelecer os critérios para aprovação de 

afastamento para pós-doutorado e a necessidade de apresentar documentos após o retorno. Sugeriu-se a 

composição: Rodrigo Lassarote Lavall, como presidente, Willian Xerxes Coelho de Oliveira e o Tiago 

Antônio da Silva Brandão. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 85 

tratar, o presidente deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 05 de abril de 2019.  

 


