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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA REALIZADA NO 

DIA 13/06/2019 

Aos treze dias do mês de junho de 2019, quinta-feira, às 14:00, na sala 12, atendendo à Convocação 

09/2019 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 Bondi Alves e Geraldo 

Magela de Lima; os representantes dos professores Guilherme Ferreira de Lima, Anderson Dias, Letícia 

Malta Costa, Jarbas Magalhães Resende e Marcelo Martins Sena; o representante dos técnicos 

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

Silva. A representante dos discentes, Ingrid Vidal Rodrigues Gomes, e seu suplente, Gustavo de Castro 10 

Brito, não justificaram a ausência. Havendo quórum, às 14:06, o presidente iniciou a reunião. 1) 

Informes: A) Solicitação do título de professor Emérito aos docentes Marília Ottoni da Silva 

Pereira e Ruy Magnane Machado: o presidente relatou que foi enviado um comunicado à comunidade 

do DQ com o histórico e justificativa da solicitação, fez um breve relato respeito da atuação dos 

docentes no Departamento de Química e informou que a manifestação de apoio pode ser dada por meio 15 

de assinatura no documento disponível na secretaria do Departamento. B) Ações após divulgação de 

reportagem citando o DQ e a UFMG: os trabalhos de investigação da polícia continuam sendo feitos. 

Os diretores de outras unidades da UFMG e os Pró-Reitores manifestaram apoio ao DQ. Internamente, 

foi montada a Comissão de Proteção do DQ, anteriormente nomeada Comissão de Seguridade.  Foi 

repassado para a Comissão um manual de boas práticas de segurança. C) Providências para controle 20 

de acesso ao DQ: o presidente explicou que os recursos oriundos da Resolução 10/95, que Estabelece 

os critérios para a prestação de serviços no âmbito da UFMG, estão assegurando as compras dos 

materiais para as aulas práticas. Normalmente, esses recursos seriam provenientes da União. O restante 

dos recursos da Resolução será direcionado para compra de catracas e do sistema de controle de entrada 

para o RMN. Foi feito contato com o DCC para pedir auxílio nos sistemas de controle desenvolvidos 25 

por eles, o DQ foi prontamente atendido e recebeu deles o material mais oneroso que era preciso para 

implementação de sistema e o restante será licitado. D) Instalação de Câmeras de Segurança: o DLO 

veio ao DQ e fez um projeto para implementar Câmeras de Segurança. No PDI do prédio do Anexo 3 

estava previsto no sistema de manutenção de capelas que não pode ser contemplado. Assim, o 

orçamento que seria destinado para tal fim será redirecionado para segurança do Anexo 3 e do DQ. 30 

Provavelmente até dezembro de 2019 será possível a implementação dessas melhorias. 2) Deliberações 

e Aprovações: A) Ata da reunião de Câmara do dia 31/05/2019: aprovada por unanimidade. B) 

Critérios de avaliação do INA: os docentes Rosemeire Bondi Alves e Jarbas Magalhães Resende 

sugeriram retirar o item de pauta por considerarem um tema que demanda uma reunião exclusiva ou 

com maior tempo para discussão. O docente Anderson Dias sugeriu colocar na pauta da próxima 35 

reunião. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. C) Plano de 

Desenvolvimento Institucional do Departamento de Química: foi solicitada a explicação do prazo 

para envio do projeto concluído. O presidente esclareceu que a urgência é enviar o PDI para 

Procuradoria Federal na UFMG ainda no primeiro semestre de 2019 para que ele seja avaliado neste 

ano. Assim, o documento deve ser apreciado na Congregação na reunião a ser realizada no dia 26 de 40 

Junho. Feito isso, espera-se que o empenho dos recursos seja em torno de outubro de 2019 devido às 

tramitações do processo. Após deliberações, foi feita a proposta de encaminhamento: que sejam feitas 

correções e formatações no documento antes de encaminhar para a Congregação e sejam retirados os 

nomes devido a impessoalidade do projeto. Outro encaminhamento: a apreciação dos documentos 

condicionada às alterações propostas e avaliados por uma comissão para finalização do texto aprovado. 45 

As propostas foram aprovadas por unanimidade. Após a votação foi indicada a comissão: professores 

Rosemeire Brondi Alves, Letícia Malta Costa, Dayse Carvalho da Silva Martins, Jarbas Magalhães 

Resende e Anderson Dias. D) Novas Ementas da Química Geral: o presidente fez um breve histórico 

contextualizando os trabalhos do grupo e passou a palavra para o docente Guilherme Ferreira de Lima 
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para repassar maiores esclarecimentos. O docente explicou o todo o processo de propositura, avaliação, 50 

definição e organização das ementas. Após deliberações, as novas ementas foram aprovadas com uma 

abstenção. E) Projeto de Poster Gigante da tabela periódica a ser fixado na parede do anexo de 

aulas práticas coordenado pela docente Heveline Silva: o presidente relatou o histórico do projeto. 

Após esclarecimentos, o projeto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. F) Parecer para 

fins de Progressão do docente Evando Piccin: o presidente fez a leitura dos dados da planilha e do 55 

parecer. O documento foi aprovado por unanimidade. G) Parecer para fins de Progressão do docente 

Marcelo Martins de Sena: o professor Marcelo Martins Sena se ausentou da sala. Foi feita a leitura dos 

dados da planilha e do parecer. Após votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 3) 

Homologações: A) Férias docente Ana Paula: solicitação de férias homologada por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 17 de maio de 60 

2019. 


