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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA REALIZADA NO 

DIA 17/05/2019 

Aos dezessete 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; o representante dos professores titulares Geraldo Magela de Lima; os representantes 

dos professores Renata Diniz, Anderson Dias, Letícia Malta Costa, Jarbas Magalhães Resende e 

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

Silva e a representante dos discentes Ingrid Fernandes Silva. A representante dos professores titulares 

Rosemeire Brondi Alves justificou a ausência. A representante dos discentes, Ingrid Vidal Rodrigues 10 

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

14:07, o presidente iniciou a reunião. 1) Informes: A) Reunião entre a Diretoria do ICEx e os chefes 

dos departamentos: o diretor pediu para pensar em um planejamento para enfrentar a crise. B) Efeitos 

do corte de recursos para a educação na UFMG: a previsão orçamentária com corte de 30% pode 

subir para 36% se considerado o corte do auxílio estudantil. Os bloqueios anteriores eram informados, 15 

oficialmente, com antecedência. Dessa vez, a informação foi disseminada pela imprensa. Serviços como 

água, luz e serviços de terceiros (principalmente a segurança) serão afetados na UFMG. Nossa 

Universidade tem uma situação diferenciada por ter fechado o ano de 2018 com a sua dívida zerada. A 

Reitoria está trabalhando para reverter o quadro e informou que o maior corte será na Administração 

Central, para as unidades acadêmicas serão repassados 18% do corte. O presidente fez o 20 

encaminhamento para acrescentar na pauta em “Outros Assuntos” sugestões para contenção de gastos 

no Departamento de Química, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. C) American 

Chemical Society no Campus: a comissão da ACS que visitou a UFMG veio ao Departamento de 

Química e seus membros ficaram impressionados com o que presenciaram (o Campus, o histórico, a 

infraestrutura).  Foi realizado um evento de alta qualidade e a visita trouxe contribuições 25 

importantíssimas. O chefe do Departamento parabeniza os servidores Diogo Montes Vidal, Maria 

Helena de Araújo e Sérgio Ferreira da Silva pela organização deste evento, relacionado a atividades de 

internacionalização. D) Paristech: é um programa da Escola de Engenharia, por meio do qual os alunos 

são enviados para a França para estudar por um ano e podem obter dupla titulação. Neste ano o 

programa deseja contemplar alunos dos cursos de Química e de Física. Os critérios para a seleção já 30 

estão sendo estabelecidos. E) Formação transversal em estudos internacionais: será ofertada uma 

disciplina em língua estrangeira no curso de Relações Econômicas Internacionais. Estará aberta 

oportunidade para os professores ofertarem disciplina no curso uma vez que ainda não há matéria do 

ICEx. F) Publicação da homologação dos resultados finais dos concursos realizados (Química 

Inorgânica Experimental e RMN de sólidos): foram publicadas as homologações dos resultados finais 35 

dos concursos e não houve problemas com as documentações dos concursos, de forma que o processo 

segue o fluxo normal. G) PDI: é um projeto que permite pensar o DQ no futuro. Foi apresentado para a 

comunidade, mas o documento ainda está aberto para contribuições e discussão. Após a finalização, este 

será trazido para a câmara. Uma preocupação que surgiu foi o calendário para a ocupação do prédio do 

Anexo 3. A previsão é iniciar a discussão sobre este assunto em junho de 2019, com a comissão de 40 

espaço físico. O professor Marcelo Martins de Sena acrescentou informações e ressaltou a preocupação 

com a transparência do processo. O professor Jarbas Magalhães Resende solicitou o recebimento do 

documento com antecedência para melhor leitura e apreciação mais segura. 2) Deliberações e 
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Aprovações: A) Ata da reunião do dia 03/05/2019: aprovada por unanimidade. B) Comissão de 

Estágio Probatório Final da docente Brenda Lee Simas Porto: Anderson Dias, Zenilda de Lourdes 45 

Cardeal e Cristina Duarte Vianna Soares (Faculdade de Farmácia): após a leitura dos nomes, a 

comissão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A docente Zenilda de Lourdes Cardeal 

foi indicada como presidente. C) Projeto "Implantação e implementação de um Sistema de Gestão 

da Qualidade para os laboratórios de ensino e de infraestrutura do Departamento de Química" 

coordenado pela docente Camila Nunes Costa Corgozinho: o presidente fez um breve histórico do 50 

projeto, da experiência, da iniciativa da docente e acrescentou que parte desse projeto já foi apresentada 

com o PDI. A professora Letícia Malta Costa acrescentou informações dos trabalhos de TCC que estão 

sendo propostos pela docente e o professor Jarbas Magalhães Resende considerou ser importante citar o 

período de implementação da fase 2 no cronograma. Após considerações, o projeto foi aprovado com 

recomendação para acrescentar o período de implementação da fase 2. D) Parecer da Comissão de 55 

Avaliação de Desempenho docente para progressão funcional do docente Jarbas Magalhães 

Resende: Professor Jarbas Magalhães Resende se retirou da sala. O presidente leu o parecer da 

comissão e o professor Geraldo Magela de Lima acrescentou informações do trabalho da comissão. 

Após observações, o parecer foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. E) Parecer da 

Comissão de Avaliação de Desempenho docente para progressão funcional do docente Willian 60 

Xerxes Coelho Oliveira: O presidente leu o parecer da comissão e o professor Geraldo Magela de Lima 

acrescentou informações a respeito do trabalho da comissão. Após observações, o parecer foi colocado 

em votação e aprovado por unanimidade.  F) Parecer da Comissão de Avaliação de Desempenho 

docente para progressão funcional do docente Fernando Barboza Egreja Filho: O presidente leu o 

parecer da comissão e o professor Geraldo Magela de Lima acrescentou informações a respeito do 65 

trabalho da comissão. Após observações, o parecer foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. O presidente fez um encaminhamento para inverter a pauta. H) Relatório de Atividades 

para fins de progressão da docente Brenda Lee Simas Porto: explicação de que se trata de uma 

complementação. Após esclarecimentos, iniciou-se a votação e o relatório foi aprovado por 

unanimidade. G) Projeto de jornada de 30 horas dos servidores dos Programas de Pós-Graduação 70 

da Química e Pós-Graduação do Programa de Inovação: o Presidente fez um histórico da solicitação 

e apresentou a ata da reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química da UFMG. 

Após deliberações, a câmara decidiu, com 01(um) voto contrário, seguir o posicionamento do colegiado 

do programa de pós-graduação em relação à proposta apresentada sendo contrária à implementação do 

projeto de 30 horas. 4) Outros assuntos: encaminhamento de criação de uma Comissão Emergencial de 75 

Avaliação dos Gastos de custeio do Departamento de Química. O vice-presidente acrescentou 

informações a respeito dos processos de compra em andamento. Os nomes indicados para a comissão 

foram: Anderson Dias, Elene Cristina Pereira Maia e Renata Diniz. Após votação, a comissão foi 

aprovada por unanimidade. A professora Elene Cristina Pereira Maia foi indicada como presidente. O 

docente Anderson Dias relatou experiência em outra Universidade, buscando esclarecer a atuação da 80 

comissão. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 17 de 

maio de 2019.  


