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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA REALIZADA NO 

DIA 09/08/2019 

Aos nove dias do mês de agosto de 2019, sexta-feira, às 14h, na sala 12, atendendo à Convocação 

12/2019 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; 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 e os 

representantes dos professores Marcelo Martins Sena e Dayse Carvalho da Silva Martins justificaram 10 

suas ausências. Havendo quórum, às 14:10h, o presidente iniciou a reunião informando que atenderia a 

solicitação dos membros da Câmara de retirar o item  2 G da pauta. 1) Informes: A) Concurso de 

professores: Thiago Teixeira Tasso aprovado no concurso de Química Inorgânica já tomou posse e 

entrou em exercício. O candidato aprovado no concurso de RMN de sólidos informou que não vai tomar 

posse porque foi aprovado no concurso da USP e irá para São Carlos. Agora a UFMG deve aguardar os 15 

prazos legais para tomar as próximas providências para o preenchimento da vaga. Um dos desistentes, 

que alegou, por email, não ter comparecido ao concurso da UFMG, por estar prestando provas de etapa 

em concurso de outra universidade em datas coincidentes está aprovado e classificado em 2º lugar na 

UFU. Em consulta à CPPD, obteve-se a resposta que se trata de uma situação pouco comum na UFMG 

(aproveitar candidato aprovado em outras universidades) a outra opção seria o concurso público. O 20 

professor Jarbas Magalhães Resende acrescentou informações a respeito do candidato do perfil do 

candidato com base nas informações disponíveis em seu currículo na plataforma Lattes do CNPq. Foi 

então sugerida, por membros da Câmara, uma conversa com o candidato. O edital do concurso de ensino 

foi publicado e o vice-presidente acrescentou informações a respeito dos prazos do concurso. B) 

Exército e Polícia Federal (controle de produtos): Polícia Federal: após solicitação do ICB, o DQ 25 

recebeu um grupo desse instituto para repassar orientações sobre os procedimentos que têm sido 

adotados no Departamento a respeito da compra, armazenamento e controle de produtos controlados. 

Estes produtos serão rastreados, assim a contribuição de todos com um rigor maior na gerência deles 

será necessária. Exército: o vice-presidente acrescentou informações sobre o processo de autorização 

para compra de produtos controlados destacando a importância de fazer um levantamento dos produtos 30 

controlados e das respectivas quantidades. A professora Letícia Malta Costa acrescentou informe sobre 

um trabalho de registro de reagentes iniciado há alguns anos. O presidente acrescentou que o trabalho 

não foi esquecido e que, no Entreposto, deverá haver uma mudança da governança. C) Anexo III: a 

licitação para a compra das capelas já foi concluída e a empresa vencedora trará uma capela para ser 

testada. Assim que estiver disponível a chefia avisará. O processo todo demorou um pouco e resultou na 35 

alteração dos dados do projeto. Os tapumes já foram retirados e outros espaços, por exemplo a Casa 

Amarela, estão sendo desmontados. O presidente aproveitou para solicitar auxílio para retirada dos 

reagentes sólidos que estão na Casa Amarela, esclareceu que estes irão ficar armazenados na sala 3004. 

A professora Letícia Malta Costa sugeriu convidar a Dativa e o presidente completou o informe dizendo 

que a Marcenaria vai para o ICEx. D) Future-se: ontem, dia 8 de agosto, houve reunião do Conselho 40 

Universitário para discutir o assunto, a Reitoria montou uma comissão para estudar o projeto e haverá 

uma reunião terça-feira às 9h quando a comissão irá apresentar as suas conclusões. E) Comissão de 

Seguridade: já foi solicitado ao presidente da Comissão que apresente para a comunidade como estão 

os trabalhos. O presidente informou que os controles de acesso serão instalados e serão compradas 

outras catracas para o acesso ao Anexo I, porque a empresa não está mais comercializando o modelo 45 

utilizado na UFMG. F) Núcleo de Extensão: a chefia propôs à professora Vânya Márcia Duarte Pasa 

deixar a coordenação do Núcleo de Extensão para se dedicar à Assessoria de Interação Universidade-

Empresa e Captação de Recursos e Inovação. Assim, a coordenação do Núcleo ficou vaga. O professor 

Ângelo de Fátima foi convidado para exercer a função e está, junto com a chefia, avaliando a 



   

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

                     DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

Av. Antônio Carlos, 6.627 – Pampulha – Belo Horizonte – Minas Gerais – Tel. (31) 3409-5720 Fax: (31) 3409-5700  
E-Mail: dqui@qui.ufmg.br  

 
 

possibilidade de assumir. Terminados os informes, o presidente perguntou se algum membro gostaria de 50 

dar informe aos demais. O professor Anderson Dias relatou a situação das vagas extramatriz: foram 38 

pedidos recebidos para 5 vagas disponíveis e os critérios foram objetivos. Devido à publicação do edital 

para concurso na área de Ensino de Química, o Departamento não teve o seu pedido priorizado. 2) 

Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião de Câmara do dia 12/07/2019: aprovada por 

unanimidade. B) Projeto de pesquisa intitulado “Síntese e avaliação anti-ureolítica de novos 55 

inibidores de urease de interesse medicinal e agrícola”, coordenado pelo docente Ângelo de 

Fátima: o presidente fez a leitura do tema e esclareceu o pedido. O projeto foi aprovado por 

unanimidade. C) Projeto de Extensão “Análises de Materiais sólidos policristalinos por difração e 

fluorescência de Raios X”, coordenado pelo docente Wagner da Nova Mussel: projeto aprovado por 

unanimidade. D) Relatório de Avaliação Final do Estágio Probatório da docente Brenda Lee Simas 60 

Porto: o presidente solicitou ao docente Anderson Dias que comentasse a respeito do relatório, pois fez 

parte da comissão. Após as observações, o relatório foi aprovado por unanimidade. E) Indicação dos 

docentes Amanda Silva de Miranda - TITULAR e Cleiton Moreira da Silva - SUPLENTE em 

substituição aos docentes Henriete da Silva Vieira - TITULAR e Gaspar Diaz Muñoz - 

SUPLENTE como representantes do Departamento de Química junto ao Colegiado de Graduação 65 

do curso de Ciências Biológicas: indicação aprovada por unanimidade. F) Ementas das disciplinas 

Química Fundamental I (QUI099) e Química Fundamental II (QUI100) aprovadas em reuniões do 

Núcleo Docente Estruturante e do Colegiado de Nutrição: o vice-presidente fez um histórico do 

processo e falou da alteração para adequação dos conteúdos para o curso. O professor Jarbas Magalhães 

Resende acrescentou observações a respeito do item “Avaliação” que limita a autonomia do professor. 70 

Após deliberações, o presidente sugeriu que o encaminhamento fosse a aprovação das ementas com a 

observação da Câmara para alterar tipo de avaliação. As emendas das disciplinas Química Fundamental 

I (QUI099) e Química Fundamental II (QUI100) foram aprovadas por unanimidade com sugestão de 

alterar o item “Avaliação” no formulário do programa da disciplina. G) Critérios de avaliação do INA 

retirado de pauta. 3) Homologações: A) Férias em período letivo do docente Guilherme Dias 75 

Rodrigues: as férias foram homologadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente 

deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 09 de agosto de 2019. 


