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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DE QUÍMICA - 23/08/2019 

Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2019, sexta-feira, às 14h, na sala 122, atendendo à 

Convocação 13/2019 do Chefe do Departamento, reuniu-se a Câmara Departamental de Química com os 

seguintes membros: o vice-presidente professor Vito Modesto De Bellis; o representante dos professores 

titulares Rosemeire Brondi Alves e Cláudio Luis Donnici; os representantes dos professores Renata 5 

Diniz, Anderson Dias, Rodrigo Lassarote Lavall, Jarbas Magalhães Resende e Dayse Carvalho da Silva 

Martins; os representantes dos discentes Ingrid Fernandes Silva e Marcelo Pereira Queiroz. O 

representante dos técnicos administrativos em Educação não justificou a sua ausência. Havendo quórum, 

às 14:03h, o vice-presidente iniciou a reunião dando boas vindas ao representante dos alunos da 

graduação, informou que o adolescente da Cruz Vermelha Victor Henrique Lopes Martins, que trabalha 10 

na Secretaria do Departamento, completou 18 anos de idade e teve que ser substituído por Yuri Atila 

Alves, também da Cruz Vermelha. Terminou esclarecendo que a estagiária, Géssyca da Silva Penha, não 

poderá mais renovar seu contrato de estágio, pois irá completar o tempo máximo permitido (2 anos). 

Assim, haverá contratação de outro estagiário. 1) Informes: A) Programa PRECEND com 

automonitoramento e cobrança de taxas sobre efluentes gerados no campus Pampulha 15 

(COPASA): foi divulgado para a comunidade a questão da importância de descartar corretamente os 

dos rejeitos dos laboratórios. B) Plano de Qualificação aprovado (CPPD): o vice-presidente passou a 

palavra ao docente Anderson Dias que relatou que se trata de uma possibilidade para contratação de 

professor substituto em situação, exclusiva, de afastamento de docentes efetivos para realização de Pós-

Doutorado. O docente esclareceu que cada departamento faz jus a professores substitutos em 20 

quantidades de até 5% do número total de docentes, caso haja orçamento disponível. Foi dado 

encaminhamento para incluir essa discussão como item de pauta. C) Ofício circular PRA-336/2019 

sobre o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado: o diretor do ICEx se reuniu com os 

chefes dos departamentos para discutir a respeito do funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado e 

a atual necessidade de economia. O vice-presidente comentou a importância das iniciativas para 25 

economizar energia elétrica. No mesmo sentido, o docente Cláudio Luis Donnici acrescentou a 

importância da colaboração de todos para economizar não só a luz, mas também a água. Professor 

Jarbas Magalhães Resende sugeriu uma reunião em cada setor para informar da situação. O vice-

presidente informou, também, que o DEMAE irá priorizar os atendimentos de manutenção devido à 

redução nas condições de atender às demandas como anteriormente. Retomando o assunto do Ofício, o 30 

vice-presidente comunicou que a chefia irá solicitar informação a respeito dos locais que utilizam o ar 

condicionado. A respeito da importância da colaboração de toda a comunidade na economia de energia, 

sugeriu-se que sejam divulgados avisos na televisão, nos corredores, que seja enviado e-mail e que haja 

reunião nos setores para deixar toda a comunidade a par da situação e que evitem desperdício como luz 

dos banheiros acesas durante o dia (quando há iluminação natural), luzes de salas acesas sem ninguém 35 

as utilizando. 2) Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião de Câmara do dia 09/08/2019: com 

alteração na linha 16, aprovada por unanimidade. B) Projeto “Desenvolvimento de Tecnologia 

Inovadora para tratamento de água e Efluentes por meio de nanomateriais” coordenado pela 

docente Glaura Goulart Silva: vice-presidente falou do projeto e cedeu a palavra ao professor Rodrigo 

Lassarote Lavall que acrescentou informações a respeito do ressarcimento à Universidade e, que, esse 40 

projeto já tem em sua minuta, a previsão de reembolso segundo as normas do regulamento técnico ANP 

n
o
 3/2015 que indica a necessidade de norma interna da instituição com metodologia de cálculo do valor 

dos custos indiretos (Portaria da Proplan). O professor esclareceu a organização e a distribuição das 

taxas desse tipo de projeto. Após as informações e deliberações, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. C) Projetos de pesquisa intitulados “Tintas aditivadas com nanomateriais 45 

compatíveis com proteção catódica” e “Desenvolvimento e avaliação de desempenho de tintas 

anticorrosivas à base de zinco e nanomateriais de carbono” que serão financiados pela 

PETROBRAS, coordenados pelo docente Rodrigo Lassarote Lavall: após esclarecimento dos 

projetos o professor Rodrigo Lassarote Lavall se retirou da sala. O vice-presidente leu os pareceres e 
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colocou os projetos em votação. A aprovação foi por unanimidade. D) Aditivo de prazo projeto 50 

“Olefinas C10-C13 para a produção de químicos”, coordenado pelo docente Eduardo Nicolau 

(aprovado em reunião de Câmara em 16/11/2016): foi esclarecido que se trata apenas de um aditivo 

de prazo. Foi aprovado por unanimidade. E) Projeto de Extensão intitulado “Obtenção e purificação 

de álcool isoamílico a partir de óleo fusel” coordenado pelo docente Rochel Montero Lago: leitura 

do tema, acréscimo de informação sobre o controle de horas como sugestão do professor Anderson Dias. 55 

O projeto foi aprovado por unanimidade. F) Projetos de Extensão intitulados “1000 Futuros 

Cientistas: Experimentando Ciências com o Departamento de Química da UFMG” e “Workshop 

para experimentação em laboratórios” coordenados pela TAE Janaína de Paula e Silva: com 

alteração da data (31 de novembro), foi aprovado por unanimidade. G) Projeto de Extensão intitulado 

“Divulgando a Hialotecnia para estudantes da educação básica” coordenado pelo TAE Wladmir 60 

Teodoro da Silva: aprovado por unanimidade. H) Relatório de Atividades 2017, 2018 e 2019 da 

docente Cynthia Lopes Martins Pereira para fins de progressão funcional: aprovados por 

unanimidade. I) Solicitação de férias em período letivo da docente Letícia Regina de Souza 

Teixeira: aprovado por unanimidade. J) Confraternização dos alunos da Química: aprovado por 

unanimidade. K) Ata da análise dos Planos de trabalho 2019 dos docentes do DQ: a comissão de 65 

avaliação dos Relatórios INA é a mesma que avalia os planos de trabalho. Após deliberações, os planos 

de trabalho foram aprovados por unanimidade. L) Credenciamento da estudante Marina Helena 

Marcondes Silva do curso de Química Tecnológica do CEFET para desenvolvimento do seu TCC 

no laboratório 281 sob responsabilidade da docente Dayse Carvalho da Silva Martins: a professora 

Dayse Carvalho da Silva Martins esclareceu como será desenvolvido o projeto. Levantou-se a questão 70 

do seguro da aluna e sugeriu fazer a verificação no CEFET, a docente se retirou da sala antes da 

votação. A solicitação foi  aprovada por unanimidade. M) Cadastramento, junto à PRPq, do projeto 

de pesquisa intitulado “Estudo Químico e biológico de Pristimera celastroides (Celastraceae)” 

coordenado pela docente Lucienir Pains Duarte  para fins de registro de estudante para Iniciação 

Científica Voluntária: aprovado por unanimidade. N) Plano de qualificação aprovado (CPPD): o 75 

docente Anderson Dias esclareceu como deve ser a elaboração do Plano de Qualificação Docente que 

deve ser enviado à CPPD após aprovação pela Câmara Departamental. Encaminhou-se que seja formada 

uma Comissão cuja composição seja o docente Anderson Dias, os coordenadores de todos os setores, 

um docente do setor de Ensino de química e outro docente do curso de Química Tecnológica (os dois 

últimos que sejam sugeridos pelo grupo de docentes da área) para elaborar o Plano de Qualificação do 80 

Departamento. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 

23 de agosto de 2019. 


