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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA REALIZADA NO 

DIA 12/07/2019 

Aos doze dias do mês de julho de 2019, sexta-feira, às 14h, na sala 122, atendendo à Convocação 

10/2019 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; os representantes dos professores titulares Rosemeire Brondi Alves e Geraldo 

Magela de Lima; os representantes dos professores Renata Diniz, Anderson Dias, Letícia Malta Costa, 

Jarbas Magalhães Resende e Dayse Carvalho da Silva Martins; o representante dos técnicos 

administrativos em Educação Edson Pereira da Silva e a representante dos discentes Ingrid Fernandes 

Silva. Havendo quórum, às 14:10h, o presidente iniciou a reunião. 1) Informes: A) Licitação das 10 

capelas: esse é um processo complexo e um pouco mais lento devido a sua especificidade e pela 

sofisticação dos equipamentos. No entanto, a obra não está parada. B) Visitas da Polícia Federal às 

unidades da UFMG que fazem uso de substâncias controladas: unidades como Escola de 

Veterinária, Faculdade de Farmácia e Instituto de Ciências Biológicas já foram visitados pela Polícia 

Federal com o intuito de verificação do controle do usa de substâncias controladas. A informação é que 15 

em setembro de 2019 o sistema de controle de reagentes da Polícia Federal será alterado. O presidente 

informou que o certificado com autorização de compra de substâncias controladas do Departamento de 

Química foi renovado em maio do corrente ano, mas é possível que o DQ seja visitado também. C) 

Segurança DQ: novas catracas além de outros equipamentos de segurança já estão sendo comprados. A 

porta de acesso ao Anexo II foi encontrada aberta e o segredo do tambor da fechadura foi trocado. 20 

Câmeras serão instaladas em lugares estratégicos de acordo com o projeto desenvolvido pelo setor de 

Segurança Universitária do DLO. D) Produtos controlados: alguns produtos de uso do DQ terão, 

também, controle do Exército além da Polícia Federal. 2) Deliberações e Aprovações: A) Ata da 

reunião de Câmara do dia 28/06/2019: com as devidas correções, a ata foi aprovada por unanimidade. 

B) Barema do concurso para o setor de Ensino: o presidente esclareceu a mudança do processo 25 

seletivo para o preenchimento da vaga. Em reunião conjunta com o setor de ensino foram realizadas 

simulações em relação aos prazos considerando duas possibilidades: concurso e redistribuição. A 

conclusão após a verificação das datas foi de que o concurso pode ser concluído em menor tempo. O 

presidente leu o barema, o perfil desejado e o programa. O docente Jarbas Magalhães Resende fez 

sugestões para alteração no barema e a pontuação distribuída foi discutida. Após deliberações, o barema 30 

com as modificações foi aprovado por unanimidade. C) Programa de Recursos Humanos da ANP 

para o setor Petróleo e Gás PRH-ANP - Edital de chamada publica nº01/2018/PRH-ANP: o 

presidente fez a leitura do parecer e colocou o projeto em votação. O projeto foi aprovado por 

unanimidade. D) Cadastramento, junto à PRPq, do projeto de pesquisa intitulado “Estudo 

Fitoquímico de Maytenus quadrangulata (CELASTRACEAE)” coordenado pela docente Grasiely 35 

Faria de Sousa para fins de registro de estudante para Iniciação Científica Voluntária: o 

presidente leu o tema do projeto, abriu para observações e iniciou a votação. O projeto foi aprovado por 

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

avaliação anti-ureolítica de benzotiazois-benzoiltioureia para fins agronômicos” coordenado pelo 

docente Ângelo de Fátima para fins de registro de estudante para Iniciação Científica Voluntária: 40 

observou-se a não obrigatoriedade da figura do coorientador. Após a sugestão de conferência, o projeto 

foi votado e aprovado por unanimidade. F) Projetos de Pesquisa ”Identificação, recuperação e 

reciclagem de resíduos químicos desconhecidos” em colaboração com a professora Jacqueline 

Amanda Figueiredo dos Santos do CEFET/MG e Síntese de vidro utilizando precursores 

alternativos - sílica pirogênica e ácido fosfórico em colaboração com a professora Ângela Leão da 45 

UFOP coordenados na UFMG pelo docente Tulio Matencio: o presidente fez a leitura das propostas 

dos projetos e os submeteu à votação. Os projetos foram aprovados por unanimidade. G) Projeto de 

Extensão Consultoria na análise de dados técnicos de caracterização de solos e rejeitos docente 

Nelcy Della Santina Mohallem: a docente Dayse Carvalho da Silva Martins elogiou a docente 
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responsável pelo projeto pela iniciativa para captação de recursos e sugeriu algumas alterações. Após 50 

deliberações, o projeto foi aprovado por unanimidade. H) Projeto de Extensão intitulado “Análises de 

Materiais sólidos policristalinos por difração e fluorescência de Raios X”, coordenado pelo 

docente Wagner da Nova Mussel: retirado de pauta por falta de documentação. I) Indicação para a 

Comissão de Progressão Docente: Paulo Jorge Sanches Barbeira e Tulio Matencio em substituição 

aos docentes Rodnei Augusti e João Pedro Braga: o presidente esclareceu que os docentes já foram 55 

consultados e aceitaram a indicação caso seus nomes fossem aprovados pela Câmara. Após 

esclarecimentos, as indicações foram aprovadas por unanimidade. J) Indicação do docente Marcelo 

Machado Viana para a coordenação do setor de Físico-Química em substituição ao docente 

William Ricardo Rocha: a indicação foi aprovada por unanimidade. Houve uma alteração de pauta, o 

item 2) K) Critérios de avaliação do INA foi apreciado após o item 4) Outros Assuntos: A) Professor 60 

voluntário José Dias de Souza Filho. Sendo o próximo item avaliado: 3) Homologações: A) Férias da 

docente Cynthia Lopes Martins Pereira: as férias foram homologadas por unanimidade. 4) Outros 

Assuntos: A) Professor voluntário José Dias de Souza Filho: o plano de trabalho do docente foi 

homologado por unanimidade. O presidente acrescentou um informe: 1) Informes: E) Ocupação do 

Anexo III: a Comissão de Espaço Físico já iniciou a discussão de como será a ocupação. A pauta foi 65 

retomada. 2) K) Critérios de avaliação do INA: a discussão dos critérios avançou até o item III.5. 

Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 12 de julho de 

2019. 


