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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA REALIZADA NO 

DIA 13/06/2018 

Aos treze dias do mês de junho de 2018, quarta-feira, às 09:00, no Auditório I, 

atendendo à convocação 10/2018 do Chefe do Departamento, reuniu-se a Câmara 

Departamental de Química com os seguintes membros: o presidente professor Rubén 5 

Dario Sinisterra Millán; o vice-presidente professor Vito Modesto De Bellis,  os 

representantes dos professores titulares professores Claudio Luis Donnici e Rosemeire 

Brondi Alves; os representantes dos professores Claudia Carvalhinho Windmöller, 

Simone Barbosa Tófani, Rodrigo Lassarote Lavall, Jarbas Magalhães Resende e 

Marcelo Martins Sena, a representante dos Técnicos Administrativos em Educação 10 

Janaína de Paula e Silva. A representação dos discentes não compareceu à reunião e não 

justificou a ausência. Além dos membros da Câmara, a reunião foi estendida aos 

professores titulares do departamento. Compareceram os professores Jadson Cláudio 

Belchior, Hélio Anderson Duarte, Luís Cláudio de Almeida Barbosa, João Pedro Braga 

e Geraldo Magela de Lima. Também foi convidado o servidor TAE Marley Anderson 15 

Perdigão. Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião. O presidente informou que a 

servidora docente Dalva Ester da Costa Ferreria, anteriormente lotada na Universidade 

do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, em razão da redistribuição do seu cônjuge, servidor 

da UFMG lotado no Campus Diamantina para o Campus Pampulha - IGC, no interesse 

desta instituição, impetrou Mandado de Segurança- MS para também ser lotada na 20 

UFMG. O presidente informou que consultou a Procuradoria Jurídica - PJ, a Pró-

Reitoria de Recursos Humanos - PRORH, e a Comissão Permanente de Pessoal Docente 

- CPPD, sendo orientado de que a UFMG deve cumprir a referida decisão judicial, uma 

vez que seu descumprimento geraria responsabilidade civil das autoridades envolvidas. 

Assim, o que poderia ser feito, caso a Câmara opte por não receber a docente no 25 

Departamento, é informar à PJ as razões da recusa às quais auxiliarão na fundamentação 

do Recurso a ser realizado. Não obstante, embora haja direito da servidora em 

acompanhar seu cônjuge, com lotação na UFMG, conforme MS, esta não está 

condicionada a ser efetivada no DQ, podendo ser lotada em qualquer outro 

departamento da Universidade. A CPPD informou que, caso a servidora fique lotada 30 

definitivamente no DQ, irá ocupar uma das vagas criadas e que ainda serão providas por 

meio de concursos. O presidente destacou ainda que a professora entrou em exercício no 

DQ ontem, 12/06/2018. Assim, este passou a palavra para que os demais membros 

decidissem sobre o aceite ou recusa da permanência da lotação servidora no 

Departamento. Durante amplo debate, foi lembrado que por tratar-se de liminar, a 35 

lotação é provisória. O Presidente reforçou que, conforme CPPD o Departamento tem 

liberdade para se manifestar sobre a permanência da lotação ou não. Foi lembrado que o 

DQ já está cumprindo a decisão judicial, uma vez que a docente já está em exercício. 

Assim, após todas as ponderações, o tema foi colocado em votação, sendo unânime a 

negativa de permanência da professora no Departamento de Química. Foi sugerida a 40 

criação de comissão a ser composta pelos professores Luiz Cláudio Barbosa, Geraldo 

Magela de Lima, Jarbas Magalhães Resende e Cláudio Luis Donnici, com o objetivo de 

redigir, conforme os pontos levantados na reunião, resposta à CPPD e PJ apresentando 

os motivos da negativa de lotação no DQ. Foi decidido também que o texto a ser 

redigido pela comissão seja encaminhado para o email da Câmara para conhecimento. 45 

Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, 

Andreza Rodrigues de Souza Santos, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, após 

ter sido lida e aprovada. Belo Horizonte, 13 de junho de 2018.  


