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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA REALIZADA NO 

DIA 31/05/2019 

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

Convocação 08/2019 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 5 

Vito Modesto De Bellis; o representante dos professores titulares Geraldo Magela de Lima; os 

representantes dos professores Renata Diniz, Anderson Dias, Jarbas Magalhães Resende; o 

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

discentes Natália Gabriela Silva Pinheiro. A representante dos professores titulares Rosemeire Brondi 

Alves justificou a ausência assim como o representante dos professores Marcelo Martins Sena. A 10 

representante dos professores Letícia Malta Costa e seu suplente, Rodrigo Lassarote Lavall, da mesma 

maneira que a representante dos discentes, Ingrid Vidal Rodrigues 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) Projeto de Desenvolvimento Institucional: o PDI já está disponível para leitura pois 

será apreciado na próxima reunião da Câmara Departamental e na reunião da Congregação do ICEx no 15 

final deste semestre. B) Posse dos candidatos aprovados nos concursos: serão empossados os 

candidatos aprovados nos concursos que estiverem com a documentação de acordo com o exigido. C) 

Jornada especial: na última reunião da congregação foi deferido o projeto de 30 horas da secretaria do 

Departamento de Química. Comentou-se que a avaliação feita pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos-

PRORH, no final de 2018, foi geral e não direcionada para cada setor. Assim, foi decidido que será feita 20 

uma avaliação local dos serviços por uma comissão criada para avaliar todos os projetos de regime 

especial. O segundo projeto de jornada especial dos TAE´s do ensino será implementado. A respeito 

desse projeto ainda não há consenso será feita uma avaliação semestral por meio da plataforma Moodle 

nos moldes da avaliação dos docentes por parte dos discentes. O lado positivo da proposta é que haverá 

técnicos no turno da noite para auxiliar os docentes. A terceira proposta, apresentada pelos TAE’s das 25 

secretarias dos Programas de Pós-Graduação em Química e de Inovação Tecnológica: foi indeferida 

pela Congregação, mas segue o trâmite processual para a PRORH. 2) Deliberações e Aprovações: A) 

Ata da reunião de Câmara 17/05/2019: aprovada por unanimidade; B) ReCad 2016: o presidente 

passou a palavra para o vice-presidente que esclareceu as origens dos dados do sistema, explicou como 

foi feita a conferência e a alimentação dos dados, contextualizou o trabalho para preenchimento das 30 

tabelas, agradeceu o auxílio da servidora Maria de Andrade Neves Brasil e das estagiárias Géssyca da 

Silva Penha e Déborah Angelita Rodrigues Batista todas lotadas na Secretaria do Departamento. O 

presidente destacou que o ReCad é importante na avaliação do Departamento. Foi feito um contato com 

a presidente da CPPD, Juliana Torres de Miranda, para relatar alguns erros e esta solicitou retorno para 

que seja possível implementação de melhorias. As sugestões serão enviadas junto com o relatório 35 

possivelmente aprovado na reunião. O docente Anderson Dias informou que o assunto “ReCad” será 

discutido na próxima reunião da CPPD. Após a votação, o relatório consolidado com correções e 

considerações foi aprovado por unanimidade. C) Projeto de Pesquisa intitulado “Desenvolvimento de 

novos fotossensibilizadores para aplicação na Terapia Fotodinâmica” e Plano de Trabalho - 

Thiago Teixeira Tasso para análise de documentação para fins de contratação: o presidente leu o 40 

parecer. Após as deliberações, o projeto foi aprovado por unanimidade. D) Projeto de Pesquisa 

“Ambientes de coordenação em compostos organometálicos estudados por Ressonância Magnética 

Nuclear de alta resolução em sólidos” e Plano de Trabalho - Marcos de Oliveira Júnior para 

análise de documentação para fins de contratação: o presidente leu o parecer, o professor Geraldo 

Magela de Lima acrescentou informações do projeto. Após as deliberações, o projeto foi aprovado por 45 

unanimidade. E) Cadastramento, junto à PRPq, do projeto de pesquisa intitulado “Estudos de 

Peptídeos e Derivados Peptídicos: Síntese, Purificação e Estudos de Interação” coordenado pelo 

docente Jarbas Magalhães Resende para fins de registro de estudante para Iniciação Científica 

Voluntária: o professor Jarbas Magalhães Resende explicou o projeto. Após esclarecimentos, o projeto 
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foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. F) Resolução a respeito de Estágio 50 

Probatório: o presidente esclareceu que é mais uma proposta da Comissão de Ensino e fez um breve 

histórico a respeito do acompanhamento do estágio probatório dos docentes. O mérito da proposta foi 

avaliado e aprovado por unanimidade. A respeito do funcionamento da comissão, o vice-presidente 

esclareceu as exigências da Resolução do Conselho Universitário, o professor Jarbas Magalhães 

Resende sugeriu que os mandatos sejam alternados de 2 e 3 anos para que o histórico dos trabalhos não 55 

seja perdido. As docentes Rosemeire Brondi Alves e Rosária da Silva Justi foram indicadas para 

composição da comissão, caso as professoras aceitem, o terceiro nome será indicado pelas mesmas para 

completar a comissão. G) Férias da docente Heveline Silva: o presidente leu o documento enviado 

para justificar o pedido. Após votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. H) Substituição da 

Coordenação da Química Geral Experimental: o presidente fez a leitura do documento enviado pelo 60 

setor. Após deliberações, a substituição foi aprovada por unanimidade. I) Relatórios de Atividades 

2017, 2018 e 2019 do docente Gilson de Freitas Silva para fins de progressão funcional: o 

presidente fez a leitura das planilhas e colocou os documentos em votação. Os relatórios foram 

aprovados por unanimidade. J) Relatórios de Atividades 2017, 2018 e 2019 do docente Evandro 

Piccin para fins de progressão funcional: leitura das atividades e planilhas. Os relatórios foram 65 

aprovados por unanimidade. 3) Homologações: Afastamentos NO/DO país: Adão Aparecido Sabino; 

Anderson Dias; Ângelo de Fátima; Bernardo Lages Rodrigues; Claudio Luis Donnici; Cleiton 

Moreira da Silva; Dayse Carvalho da Silva Martins; Eduardo Nicolau dos Santos; Elena 

Vitalievna Goussevskaia; Fernando Barboza Egreja Filho; Gilson de Freitas Silva; Hállen Daniel 

Rezende Calado; Heitor Avelino de Abreu; Helio Anderson Duarte; Heveline Silva; Isolda Maria 70 

de Castro Mendes; Jacqueline Aparecida Takahashi; Janaina de Paula e Silva; João Paulo Ataíde 

Martins; Jose Dias de Souza Filho; Karen Monique Nunes; Letícia Malta Costa; Lucia Pinheiro 

Santos Pimenta; Luciano Andrey Montoro; Luiz Claudio de Almeida Barbosa; Marcelo Machado 

Viana; Marcelo Martins de Sena; Maria Helena de Araujo; Mariana Ramos de Almeida; Rita de 

Cássia de Oliveira Sebastião; Rochel Montero Lago; Rodrigo Lassarote Lavall; Rosaria da Silva 75 

Justi; Rosemeire Brondi Alves; Rossimiriam Pereira de Freitas; Tiago Antonio da Silva Brandão; 

Túlio Matencio; Willian Xerxes Coelho Oliveira; Wladmir Teodoro da Silva: afastamentos 

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

Belo Horizonte, 17 de maio de 2019.  


