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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DE QUÍMICA - 20/09/2019 

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

15/2019 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; o representante dos professores titulares Geraldo Magela de Lima; os representantes dos 5 

professores Renata Diniz, Anderson Dias, Jarbas Magalhães Resende e Dayse Carvalho da Silva 

Martins; o representante dos técnicos administrativos em Educação Samuel Resende Souza Carvalho e o 

representante dos discentes Marcelo Pereira Queiroz. A representante dos professores titulares 

Rosemeire Brondi Alves justificou a sua ausência, assim como a representação dos discentes composta 

por Ingrid Fernandes Silva e Natália Gabriela Silva Pinheiro. A representação dos professores composta 10 

pelos docentes Letícia Malta Costa e Rodrigo Lassarote Lavall não justificou a sua ausência. Havendo 

quórum, às 14:08h, o vice-presidente iniciou a reunião. 1) Informes: A) Anexo III: a capela passou nos 

testes e já foi instalada, já tem energia no prédio e a Casa Amarela já foi esvaziada. B) Reunião a 

respeito do PDI do DQ na Procuradoria Jurídica: haverá uma reunião na próxima semana para 

iniciar as discussões a respeito. C) Compras: as compras para o Departamento estão sendo feitas na 15 

modalidade “Registro de Preços” e, até a primeira quinzena de outubro, será enviada para o setor 

responsável a relação de itens para que estes sejam empenhados. A chefia do Setor de Compras 

divulgou para as outras unidades a lista de itens a serem empenhados com a intenção de verificar se 

haverá mais interessados a fim de facilitar a negociação com as empresas. D) Apresentação da 

Prestação de Contas do DQ/UFMG: na próxima quarta-feira, dia 25 de setembro de 2019, a chefia 20 

fará a apresentação da Prestação de contas da Gestão 2017/2019, às 10h, no Auditório I e solicitou a 

presença dos membros da Câmara e auxílio na divulgação. E) Promoção à classe de Titular: os 

professores Elene Cristina Pereira Maia e Luiz Carlos Alves de Oliveira se candidataram à promoção. 

Após os informes, o vice-presidente solicitou autorização de incluir o item “Criação, Exclusão e 

modificação de disciplinas da Pós-Graduação em Química” na pauta como Outros Assuntos devido à 25 

urgência para apreciação. A inclusão foi aprovada por unanimidade. 2) Deliberações e Aprovações: A) 

Ata da reunião 06/09/2019: aprovada por unanimidade. B) Ficha de Gestão e Formulário para 

composição de equipe do projeto “Desenvolvimento de gel clareador dental via geração in situ de 

oxigênio reativo empregando nanoestruturas de nióbio” coordenado pelo docente Luiz Carlos 

Oliveira aprovado na reunião do dia 06/09/2019: o vice-presidente explicou que o projeto foi 30 

aprovado na reunião anterior. Porém, os formulários foram apresentados depois. Após os 

esclarecimentos, os documentos foram aprovados por unanimidade.  C) Atividade de Extensão 

“Análises de Materiais Sólidos Policristalinos por difração e Fluorescência de Raios X” 

coordenada pelo docente Wagner da Nova Mussel: após a leitura do tema, a atividade foi aprovada 

por unanimidade. D) Cadastramento, junto à PRPq, do projeto de pesquisa intitulado “Novos 35 

Complexos de Gálio (III) como candidatos a metalofármacos” coordenado pela docente Heloisa de 

Oliveira Beraldo  para fins de registro de estudante para Iniciação Científica Voluntária: aprovado 

por unanimidade. E) Anuência para participação do docente Rodinei Augusti nos cursos de 

mestrado e doutorado em “Bioengenharia”: o vice-presidente fez a leitura da carta e esclareceu o 

pedido. Após deliberações, a anuência foi concedida por unanimidade. F) Visita de alunos da 40 

Educação Básica do DQ/UFMG sob-responsabilidade da docente Roberta Guimarães Correa: o 

vice-presidente esclareceu o pedido, foi levantada a questão da segurança dos alunos no Departamento e 

a complexidade dos experimentos que serão trabalhados. Após esclarecimentos, a visita foi aprovada 

por unanimidade. G) Regularização da participação da engenheira Marta Helena Queiroz Cançado 

Gomes de Souza para atuação como voluntária em projeto coordenado pelo docente Geraldo 45 

Magela de Lima: o professor Geraldo Magela de Lima prestou esclarecimentos, foi sugerido que o 

tratamento à voluntária seja como “engenheira” considerando que não existe “mestranda voluntária” e 

que a mesma providencie um seguro contra riscos de acidentes pessoais. Após deliberações, com uma 

abstenção, foi concedida anuência para que a engenheira Marta Helena Queiroz Cançado Gomes de 

Souza participe do projeto de pesquisa. O vice-presidente propôs uma inversão de pauta para que os 50 
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itens H e J fossem discutidos por último. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. I) Plano de 

Qualificação Docente: o vice-presidente concedeu a palavra ao docente Anderson Dias, presidente da 

comissão que desenvolveu o Plano. Após esclarecimentos do docente, os demais membros da Câmara 

elogiaram a qualidade do trabalho da comissão. O Plano de Qualificação Docente do DQ/UFMG foi 

aprovado por unanimidade. 3) Homologações: A) Parecer Progressão Funcional de Docente da 55 

professora Cynthia Lopes Martins Pereira: o parecer foi homologado por unanimidade. B) Atividade 

de Extensão “Perspectivas e Debates para o Ensino Superior” coordenada pela docente Roberta 

Guimarães Rocha: a atividade foi homologada por unanimidade. 4) Outros Assuntos: Criação, 

Exclusão e modificação de disciplinas da Pós-Graduação em Química: a exclusão de disciplinas: 

Treinamento em Docência – QUI863 (porque foi substituída pelas disciplinas Treinamento em Docência 60 

I e Treinamento em Docência II.) e Termodinâmica Avançada – QUI832 (Não é ministrada desde 

2012.) e a criação da disciplina Química Analítica – (Optativa) foram aprovadas por unanimidade. Para 

deliberação a respeito das modificações das disciplinas para adequação e atualização da grade curricular 

da pós-graduação, foi convocado o coordenador da Pós-Graduação em Química, prof. Hélio Anderson 

Duarte, para esclarecimentos. Foi explicado que as disciplinas Química Orgânica Avançada I – QUI801, 65 

Química Orgânica Avançada II – QUI802, Química Inorgânica Avançada I – QUI814, Química 

Inorgânica Avançada II – QUI815, Química Quântica Básica – QUI830, Química Analítica Avançada – 

QUI819, Físico-Química Avançada I – QUI808 terão atualização das ementas e passarão de obrigatórias 

para optativas e as disciplinas Iniciação a Química Orgânica Avançada – QUI878 (mudança do nome 

para Química Orgânica), Métodos Espectrométricos em Análise Orgânica – QUI824 (mudança do nome 70 

para Métodos Espectroscópicos e Espectrométricos em Análise Orgânica), Treinamento em Docência I 

QUI879 (mudança do nome para Iniciação à Docência no Ensino Superior I) e Treinamento em 

Docência II – QUI880 (mudança do nome para Iniciação à Docência no Ensino Superior II) sofrerão 

atualização das ementas e modificação do nome. Após as explicações do coordenador, as modificações 

foram aprovadas por unanimidade. 2) Aprovações e deliberações: H) Proposta de política de 75 

financiamento parcial de manutenção do LAREMAR: o coordenador da Pós-Graduação em 

Química, Hélio Anderson Duarte, e o coordenador do Núcleo de Extensão e Prestação de Serviços, 

Ângelo de Fátima, foram convocados para participar do debate. Como presidente do Comitê Gestor do 

LAREMAR, o docente Jarbas Magalhães Resende, apresentou a proposta. Após a apresentação, os dois 

coordenadores convocados acrescentaram informações. Iniciou-se o debate. Após deliberações, o 80 

presidente propôs adiar a decisão e que o professor Jarbas Magalhães Resende remetesse ao Comitê 

Gestor a preocupação da Câmara Departamental em relação à proposta de valores a serem praticados, 

sugeriu que seja feita uma simulação de cobrança e arrecadação de acordo com o público que utilizará 

os serviços e que a discussão retorne à pauta da próxima reunião de Câmara agendada para o dia 04 de 

outubro de 2019. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. J) Vaga para docente na área de 85 

RMN: o presidente comentou a respeito de todo o processo. Após deliberações, baseadas no parecer 

favorável da comissão constituída para analisar a proposta, o preenchimento da vaga na área de RMN 

por aproveitamento de candidato aprovado em concurso na Universidade Federal de Uberlândia foi 

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião. Belo 

Horizonte, 20 de setembro de 2019. 90 


