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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA REALIZADA NO 

DIA 28/02/2019 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2019, quinta-feira, às 14:00, na sala 122, atendendo à 

Convocação 01/2019 do Subchefe do Departamento, reuniu-se a Câmara Departamental de Química 

com os seguintes membros: o vice-presidente professor Vito Modesto De Bellis; os representantes 5 

dos professores titulares professora Rosemeire Brondi Alves e o professor Geraldo Magela de Lima; 

os representantes dos professores Rita de Cássia de Oliveira Sebastião, Jarbas Magalhães Resende e 

Marcelo Martins Sena, o representante dos técnicos administrativos em educação Edson Pereira da 

Silva e a representante dos discentes Ingrid Fernandes Silva. Os representantes dos professores 

Cláudia Carvalhinho Windmöller, Rodrigo Lassarote Lavall e Heitor Avelino de Abreu justificaram 10 

as suas ausências. A representante dos discentes Ingrid Vidal Rodrigues Gomes e seu suplente, 

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

iniciou a reunião cumprimentando a todos e dando boas-vindas ao período letivo. Dando 

prosseguimento à reunião, passou-se ao primeiro item da pauta. 1) Informes: A) Boas práticas da 

Câmara Departamental: o vice-presidente informou que, para cumprir o Art. 17 do Regimento 15 

Geral da UFMG que prevê que “(...) as atas devem ser discutidas e aprovadas em reunião posterior, 

culminando com a assinatura do documento por todos os membros participantes de sua aprovação.”), 

a apreciação da ata da reunião seguirá o seguinte cronograma: envio por meio eletrônico da ata para 

leitura, correção, discussão eletrônica na semana seguinte à data de realização da reunião; em reunião 

posterior a ata deverá ser apreciada e assinada pelos presentes na reunião. B) Informe PRORH 30 20 

horas: foi apresentado, pelo vice-diretor, na última reunião da congregação um relatório, da PRORH, 

sobre o regime de 30 horas na UFMG. A avaliação que envolveu docentes, alunos e técnicos 

administrativos foi positiva e diante dos resultados dos testes o regime deve ser prorrogado com 

algumas alterações e expandido a outros setores. C) Página do DQ: O vice-presidente destacou que, 

no site do DQ, estão disponíveis os seguintes documentos para consulta pública: 1-mudança nos 25 

critérios de avaliação docente, 2-proposta de criação de uma comissão de supervisores de estágio 

probatório - a professora Rosemeire Brondi Alves acrescentou informações a respeito dos 

documentos - e 3-proposta de mudança da Química Geral. D) Progressão e promoção de docente: 

O vice-presidente informou ainda que foi discutido e aprovado na Congregação o cronograma de 

progressão e promoção docente para 2019. 2) Deliberações e aprovações: A) Indicação de 30 

professores para composição da banca para o concurso RMN de sólidos: o concurso começará 

no dia 8 de Abril. O professor Geraldo Magela de Lima explicou como foi elaborada a lista de nomes 

e que houve cuidado na observância das regras de impedimento. Aqueles indicados que atenderam 

todos os critérios foram convidados. O vice-presidente fez a leitura dos nomes e se iniciou a 

discussão. Foram aprovados os seguintes nomes de membros externos: Sônia Maria Cabral de 35 

Menezes (CENPES); Jair Carlos Checon de Freitas (UFES); Mônica Santos de Freitas (UFRJ) como 

titulares e Rodrigo Moreira Verly (UFVJM), Luiz Henrique Keng Queiroz Júnior (UFG), Cláudio 

Francisco Tormena (UNICAMP) e Francisco Paulo dos Santos (UFRGS) como suplentes, nesta 

ordem. Para discussão dos membros internos o professor Jarbas Magalhães Resende se ausentou da 

sala de reunião porque o seu nome estava na lista de sugestões. Após as considerações foram 40 

indicados Jarbas Magalhães Resende; Adolfo Henrique de Morais Silva e Rubén Dario Sinisterra 

Millán - Suplente. B) Indicação de professores para composição da banca para o concurso de 

Química Inorgânica Experimental: o vice-presidente explicou o processo para elaborar a lista de 

indicações também com a preocupação de observar a legislação que trata dos impedimentos. Após as 

ponderações foram aprovados os seguintes nomes para membros externos: Maria Domingues Vargas 45 

(UFF-Niterói); Júlio Santos Rebouças (UFPB); Osvaldo Casagrande (UFRGS); Roberto de Barros 

Faria (UFRJ) - Suplente e, por último, Jaísa Fernandes Soares (UFPR). Os membros internos 

indicados foram: Geraldo Magela de Lima; Gilson de Freitas Silva; Anderson Dias - Suplente. Após 

a apreciação o item, o vice-presidente pediu autorização para acrescentar um item em outros assuntos 

“Estudantes de Brumadinho Experimentando Ciências no Departamento de Química da UFMG” 50 
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coordenado pela técnica Janaína de Paula e Silva. O acréscimo do item foi autorizado por 

unanimidade. C) Cadastramento, junto à PRPq, do projeto de pesquisa intitulado “Síntese 

enantiosseletiva e atividade anti-leishmaniose e antimicrobiana dos alcaloides 

tetraidroquinolínicos galipinina, galipeina e cuspareina, controlada por resoluçãocinética 

enzimática” coordenado pelo docente Gaspar Diaz Muñoz para fins de registro de estudante 55 

para Iniciação Científica Voluntária: foi feita a leitura do título do projeto, o vice-presidente abriu 

espaço para observações e foi aberta a votação. O cadastramento do projeto foi aprovado por 

unanimidade.  D) Relatório de Atividades para Progressão Funcional de Docente do professor 

Leonardo Humberto Rezende dos Santos: o vice-presidente esclareceu que o relatório de 2017 já 

tinha sido aprovado quando foi submetido o relatório do estágio probatório do professor para 60 

apreciação da câmara. Após algumas observações, solicitaram-se correções na planilha. Com as 

devidas alterações, o relatório foi aprovado por unanimidade. E) Relatório da Comissão de 

Avaliação do Estágio Probatório do docente João Paulo Ataíde: após leitura do relatório, o vice-

presidente abriu espaço para observações e iniciou a votação. O relatório da comissão foi aprovado 

por unanimidade. F) Cadastramento do projeto de pesquisa intitulado “Degradação de poluentes 65 

emergentes por catalisadores (metalo) porfirínicos” coordenado pela docente Dayse Carvalho 

da Silva Martins para fins de registro de estudantes: o vice-presidente leu o encaminhamento do 

projeto, abriu espaço para observações e depois iniciou a votação. O cadastramento do projeto foi 

aprovado por unanimidade. G) Convênio UFMG-IFMG por meio do projeto intitulado 

“Desenvolvimento de dispositivos híbridos de íon-lítio para armazenamento de energia” 70 

coordenado, na UFMG, pelo docente Rodrigo Lassarote Lavall e, no IFMG, pelo docente João 

Paulo Campos Trigueiro: o vice-presidente fez a leitura do encaminhamento dos documentos, abriu 

a discussão e, após as considerações, iniciou-se a votação. O convênio foi aprovado por unanimidade. 

3) Homologações: A) Substituição da coordenação do Setor de Química Analítica que indicou a 

professora Elionai Cassiana de Lima Gomes como nova coordenadora com mandato de 01 (um) 75 

ano a partir de 01 de janeiro de 2019 B) Substituição da coordenação do Setor de Química 

Inorgânica que indicou a professora Heveline Silva como nova coordenadora com mandato de 

01 (um) ano a partir de 01 de janeiro de 2019 C) Recondução do docente Adão Aparecido 

Sabino para a função de coordenador do setor de Química Orgânica com o mandato de 1 (um) 

ano a contar de 15 de dezembro de 2018: Os itens a, b e c foram apreciados em conjunto pois se 80 

tratam do mesmo tipo de documento, com o mesmo objetivo. As indicações para coordenação dos 

setores foram homologadas por unanimidade. D) Plano de trabalho “Estudo, monitoramento e 

combate da proliferação de larvas de origem aquática no Campus Saúde da UFMG e 

desenvolvimento preliminar de processos e metodologia de obtenção de materiais 

nanoestruturados para combater o desenvolvimento de larvas de origem aquática” coordenado 85 

pelo docente Jadson Cláudio Belchior: foi retirado de pauta. E) Cadastramento, junto à PRPq, 

do projeto de pesquisa intitulado “Materiais Inteligentes: Modelagem Molecular Multiescala de 

Fluidos Fotoreológicos” coordenado pelo docente Gabriel Heerdt para fins de registro de 

estudante para Iniciação Científica Voluntária: após observações, a aprovação do cadastramento 

do projeto foi homologada por unanimidade. F) Cadastramento, junto à PRPq, do projeto de 90 

pesquisa intitulado “Desenvolvimento e Caracterização de eletrólitos para aplicação em 

supercapacitores e dispositivos híbridos” coordenado pelo docente Rodrigo Lassarote Lavall 

para fins de registro de estudante para Iniciação Científica Voluntária: após observações, a 

aprovação do cadastramento do projeto foi homologada por unanimidade. G) Projeto de Extensão 

“Workshop para estudantes olímpicos: aprofundamento dos conhecimentos em Química” 95 

coordenado pelos professores João Paulo Ataíde Martins e Gilson de Freitas Silva: o vice-

presidente esclareceu que, devido ao prazo da reunião de Congregação, o projeto foi aprovado ad 

referendum da Câmara. Após observações, a aprovação do cadastramento do projeto foi aprovada por 

unanimidade. H) Projeto de Extensão “Workshop para desenvolvimento de habilidades para 

jovens cientistas - 1ª Edição: SciFinder” coordenado pelos professor Diogo Montes Vidal: com a 100 
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mesma justificativa da aprovação anterior, o projeto foi aprovado ad referendum da Câmara. Após 

observações, a aprovação do cadastramento do projeto foi aprovada por unanimidade. I) 

Homologação dos afastamentos: Adriana Nori de Macedo; Amanda Silva de Miranda; Arilza 

de Oliveira Porto; Cinthia de Castro Oliveira; Dayse Carvalho da Silva Martins; Diogo Montes 

Vidal; Eduardo Eliezer Alberto; Eduardo Nicolau dos Santos; Elena Vitalievna Goussevskaia; 105 

Grasiely Faria de Sousa; Hallén Daniel Rezende Calado; Heitor Avelino De Abreu; Hélio 

Anderson Duarte; Heveline Silva; Isolda Maria de Castro Mendes; Jacqueline Aparecida 

Takahashi; Jarbas Magalhães Resende; João Paulo Ataíde Martins; Letícia Malta Costa; Luiz 

Cláudio de Almeida Barbosa; Marcelo Martins de Sena; Maria Helena de Araujo; Nelcy Della 

Santina Mohallem; Renata Diniz; Ricardo Mathias Orlando; Rodrigo Lassarote Lavall; 110 

Rosaria da Silva Justi; Rosemeire Brondi Alves; Rossimiriam Pereira de Freitas; Rubén Dario 

Sinisterra Millán; Tiago Antônio da Silva Brandão; Valmir Fascio Juliano; Victoria Silva 

Amador; Willian Ricardo Rocha: as aprovações foram homologadas por unanimidade. 4) Outros 

Assuntos: Apreciação do evento “Estudantes de Brumadinho Experimentando Ciências no 

Departamento de Química da UFMG” vinculado ao projeto “1000 Futuros Cientistas: 115 

Experimentando Ciências nos laboratórios do Departamento de Química”, coordenado pela 

Técnica Administrativa em Educação, Janaína de Paula e Silva: a servidora Janaína foi chamada 

para explicar como seria o evento. Após os esclarecimentos, iniciou-se a votação sendo o evento 

aprovado por unanimidade.  Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião. 

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2019.  120 


