
   

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  

 
 

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DE QUÍMICA - 06/09/2019 

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

14/2019 do Chefe do Departamento, reuniu-se a Câmara Departamental de Química com os seguintes 

membros: o presidente Rubén Dario Sinisterra Millán, o vice-presidente professor Vito Modesto De 

Bellis; os representantes dos professores titulares Rosemeire Brondi Alves e Geraldo Magela de Lima; 5 

os representantes dos professores Renata Diniz, Anderson Dias, Rodrigo Lassarote Lavall, Jarbas 

Magalhães Resende e Marcelo Martins Sena; o representante dos técnicos administrativos em Educação 

Edson Pereira da Silva e o representante dos discentes Marcelo Pereira Queiroz. A outra representação 

dos discentes justificou a sua ausência. Havendo quórum, às 14:06h, o presidente iniciou a reunião 

dando boas vindas ao representante dos alunos da graduação Marcelo Pereira Queiroz.  1) Informes: A) 10 

Afastamento da chefia para missão no Exterior: o Doutorado em inovação se tornou referência. B) 

Anexo III: já está sendo montada a primeira capela para teste. O presidente solicitou divulgar a notícia 

positiva. C) Mudança para o prédio novo: a casa amarela está sendo demolida. D) projeto de 

segurança eletrônica do DQ: A Pró-Reitoria de Administração enviou para a chefia do Departamento 

orientações para aquisição e instalação do sistema de monitoramento digital. O projeto foi elaborado 15 

pela Divisão de Segurança Universitária. Caso haja recurso não utilizado no PDI, esse dinheiro será 

direcionado para a execução desse projeto. Já há um protótipo de controle de acesso que está sendo 

testado. Esse projeto só foi possível devido à contribuição da equipe de TAE´s, que não foi citada 

nominalmente agora. Foi solicitado aos servidores que especifiquem quem contribuiu com o 

desenvolvimento para que ninguém seja esquecido. E) Seguro da aluna de Trabalho de Conclusão de 20 

Curso da professora Dayse Carvalho da Silva Martins: apenas como informe de um assunto que 

passou na última reunião e foi aprovado por unanimidade. A aluna possui seguro e está em acordo com 

as exigências da Universidade e do CEFET. F) Cobrança pelo uso do laboratório de RMN: o 

professor Jarbas Magalhães Resende informou que o laboratório de RMN funcionava sem cobrança aos 

usuários. Considerando a falta de recursos atual do laboratório, será necessário começar cobrar pelo seu 25 

uso. A situação já havia sido prevista para que o laboratório se mantenha. A equipe do RMN mostrou, 

em conversa prévia, uma tabela com os valores propostos para a chefia do Departamento e para a 

coordenação da Pós-Graduação em Química, que será apresentada em futura reunião de Câmara. 2) 

Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião de Câmara do dia 23/08/2019: aprovada por 

unanimidade. B) Cadastramento, junto à PRPq, do projeto de pesquisa intitulado “Síntese de 30 

novos derivados de Ácido Hidroxâmico e avaliação de suas atividades Anti-Ureolíticas” 

coordenado pelo docente Cleiton Moreira da Silva  para fins de registro de estudante para 

Iniciação Científica Voluntária: após a leitura do tema do projeto, a aprovação ocorreu por 

unanimidade. C) Projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de gel clareador dental via 

geração in situ de oxigênio reativo empregando nanoestruturas de nióbio” coordenado pelo 35 

docente Luiz Carlos Alves de Oliveira: o presidente fez a leitura da carta de encaminhamento do 

projeto, leu o parecer e abriu espaço para deliberações. O projeto foi aprovado por unanimidade. D) 

Indicação de supervisor de estágio probatório do docente Thiago Teixeira Tasso: a Câmara indicou 

a docente Rosemeire Brondi Alves. E) Relatório de Atividades 2019 do docente Bruno Gonçalves 

Botelho para fins de avaliação de Estágio Probatório: o presidente fez uma breve leitura dos 40 

trabalhos desenvolvidos pelo docente e dos dados da planilha. Após deliberações, o relatório foi 

aprovado por unanimidade. F) Comissão de Estágio Probatório Final do docente Bruno Gonçalves 

Botelho: Adriana Ferreira Faria, Willian Ricardo Rocha e Ronaldo Alves Pinto Nagen 

(Bioquímica ICB): a comissão foi aprovada por unanimidade e o docente Willian Ricardo Rocha 

indicado como presidente. G) Relatório de Atividades 2019 do docente Diogo Montes Vidal para 45 

fins de avaliação de Estágio Probatório: o presidente fez uma breve leitura dos trabalhos 

desenvolvidos pelo docente e dos dados da planilha. Após deliberações, o relatório foi aprovado por 

unanimidade. H) Comissão de Estágio Probatório Final do docente Diogo Montes Vidal: Ângelo de 

Fátima, Heitor Avelino de Abreu e Mônica Cristina de Oliveira (Farmácia): a comissão foi 
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aprovada por unanimidade e o docente Ângelo de Fátima indicado como presidente. I) Relatório de 50 

Atividades 2019 da docente Grasiely Faria de Sousa para fins de avaliação de Estágio Probatório: 

o presidente fez uma breve leitura dos trabalhos desenvolvidos pela docente e dos dados da planilha. 

Após deliberações, o relatório foi aprovado por unanimidade com a indicação de verificação da 

interrupção do estágio probatório durante o período de licença à gestante. J) Comissão de Estágio 

Probatório Final da docente Grasiely Faria de Sousa: Fabiano Vargas Pereira, Lúcia Pinheiro 55 

Santos Pimenta e Ricardo José Alves (Farmácia); a comissão foi aprovada por unanimidade e a 

docente Lúcia Pinheiro Santos Pimenta indicada como presidente. K) Solicitação de afastamento para 

estágio Pós-Doutoral da docente Brenda Lee Simas Porto: aprovada por unanimidade. O presidente 

propôs uma inversão de pauta: apreciar o item L por último, após o item “outros assuntos”. A proposta 

foi aprovada por unanimidade. M) Solicitação de afastamento para estágio Pós-Doutoral do docente 60 

Willian Ricardo Rocha: aprovada por unanimidade. 3)Homologações: a) Afastamentos NO país: 

Adão Aparecido Sabino, Adriana Nori de Macedo, Ana Paula de Carvalho Teixeira, Ângelo de Fátima, 

Brenda Lee Simas Porto, Camila Nunes Costa Corgozinho, Cinthia de Castro Oliveira, Eduardo Nicolau 

dos Santos, Elena Vitalievna Goussevskaia, Eufrânio Nunes da Silva Junior, Evandro Piccin, Fernando 

Barboza Egreja Filho, Hallen Daniel Rezende Calado, Heitor Avelino De Abreu, Jacqueline Aparecida 65 

Takahashi, Karen Monique Nunes, Luciano Andrey Montoro, Marcelo Martins de Sena, Mariana Ramos 

de Almeida, Nelcy Della Santina Mohallem, Roberta Guimarães Correa, Rodrigo Lassarote Lavall, 

Rossimiriam Pereira de Freitas, Rubén Dario Sinisterra Millán, Thales do Valle Moreira, Tiago Antonio 

da Silva Brandão, Willian Xerxes Coelho Oliveira; b) Afastamentos DO país: Adriana Nori de 

Macedo, Cynthia Lopes Martins Pereira, Eduardo Nicolau dos Santos, Elena Vitalievna Goussevskaia, 70 

João Paulo Ataíde Martins, Marcelo Martins de Sena, Nelcy Della Santina Mohallem, Rosaria da Silva 

Justi, Rubén Dario Sinisterra Millán. Todos os afastamentos foram homologados por unanimidade. 4) 

Outros Assuntos: A) Colaboração entre UFMG-UFPB por meio do projeto intitulado 

“Desenvolvimento de sistemas à base de porfirinas para uso analítico, biomimético, terapêutico e 

biotecnológico” sob coordenação, na UFMG, das docentes Maria Irene Yoshida e Rita de Cássia 75 

Oliveira Sebastião e, na UFPB, pelo docente Julio Santos Rebouças: aprovada por unanimidade. L) 

Decisão da vaga do concurso na área de RMN: o presidente fez um breve histórico da situação atual 

do laboratório de RMN e do concurso para vaga de docente na área de RMN de sólidos. 

Encaminhamento: o Departamento deve convidar o candidato para fazer uma apresentação de Seminário 

como parte do processo decisório e, após a apresentação aberta, participar de uma arguição realizada por 80 

uma comissão. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Os docentes: Adolfo Henrique de 

Moraes, Eduardo Nicolau dos Santos, Geraldo Magela de Lima e Jarbas Magalhães Resende foram 

indicados para compor a comissão. A preferência é de que as avaliações sejam realizadas até o dia 18 de 

setembro de 2019. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião. Belo 

Horizonte, 06 de setembro de 2019. 85 


