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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DE QUÍMICA - 04/10/2019 

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

16/2019 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 Guilherme Ferreira de Lima, Anderson Dias, Letícia Malta Costa, 

Jarbas Magalhães Resende e Marcelo Martins Sena e a representante dos discentes Ingrid Fernandes 

Silva. A representação dos discentes composta por Marcelo Pereira Queiroz e Gabrielle Castro Souza 

justificou a ausência enquanto a representação dos técnicos administrativos em Educação teve a sua 

ausência injustificada. Havendo quórum, às 14:05h, o presidente iniciou a reunião solicitando 10 

autorização para inclusão de três itens na pauta da reunião: Relatório parcial de atividades para fins de 

avaliação de Estágio Probatório do docente Willian Xerxes Coelho Oliveira, Diretrizes para ocupação 

do Anexo III, Normas de utilização do LAREMAR. 1) Informes: A) Apresentação da Prestação de 

Contas da Gestão 2017-2019 da chefia do DQ: o presidente informou que foram apresentados os 

números da Gestão e que os procedimentos para as próximas eleições já começaram. A data prevista 15 

para a realização é na primeira semana de novembro. B) Alocação de laboratórios Anexo III - Bloco 

A: a Comissão de Espaço Físico do DQ tem ajudado a chefia do Departamento e, na próxima semana, 

haverá uma reunião que direcionará a ocupação do Anexo III. Hoje ocorreu uma reunião na Pró-Reitoria 

de Administração e foi informado à chefia que as obras podem atrasar dependendo de quando ocorrerem 

as chuvas, pois os trabalhos dessa fase estão na parte externa do prédio. B) Candidatos ao concurso na 20 

área de Ensino: houve quatorze inscrições, nos próximos dias será proposta a data para as avaliações. 

C) Processo de Aproveitamento do candidato aprovado em concurso da UFU: a CPPD solicitou 

documento da universidade em que concorde com o aproveitamento do candidato pela UFMG. 2) 

Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião de Câmara do dia 20/09/2019: aprovada por 

unanimidade. B) Anuência do DQ para credenciamento do professor Tulio Matencio como docente 25 

permanente do Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual da 

UFMG: o presidente esclareceu que essa é uma exigência do Colegiado e que o mestrado tem sede no 

Instituto de Ciências Biológicas. Após a votação, a anuência foi concedida por unanimidade.  C) 

Projeto de Pesquisa intitulado “Desenvolvimento de Formulações Farmacêuticas de Agentes 

Nanocarreados com Potencial Antidepressivo” sob orientação do docente Ângelo de Fátima: 30 

aprovado por unanimidade. D) Avaliação Parcial de Estágio Probatório do docente Leonardo 

Humberto Rezende dos Santos: o presidente fez a leitura dos relatórios e das planilhas. Foi sugerida 

uma conversa com o tutor do docente para alertar a respeito da pontuação da planilha. Após a votação, o 

documento foi aprovado por unanimidade. E) Cadastramento, junto à PRPq, do projeto de pesquisa 

intitulado “Novos Complexos de Gálio (III) como candidatos a metalofármacos” coordenado pela 35 

docente Heloisa de Oliveira Beraldo  para fins de registro de estudante para Iniciação Científica 

Voluntária: item já apreciado na reunião realizada em 20 de setembro de 2019. F): Projetos de 

Pesquisas intitulados “Uso de rejeitos de ácidos graxos em processos de flotação do mineral 

Espodumênio” e “Magnetos Moleculares Orgânicos: Estudo Fotomagnético de Radicais 

Orgânicos Luminescentes e de seus Complexos de Lantanóides (III) e Nióbio (V)” sob orientação 40 

do docente Willian Xerxes Coelho Oliveira: os projetos foram aprovados por unanimidade. G): 

Cadastramento, junto à PRPq, dos projetos de pesquisa intitulados “Magnetos Moleculares 

Orgânicos: Estudo Fotomagnético de Radicais Orgânicos Luminescentes”, “Preparo de células 

solares utilizando sensibilizadores fotovoltaicos radicais orgânicos magnéticos iminonitróxido”, 

“Dispositivos fotovolaicos à base de Perovskitas Bidimensionais de Bismuto e Prata dopadas com 45 

Tálio”, “Dispositivos fotovoltaicos à base de Perovskitas de Bismuto, Índio e Antimônio”, “Uso de 

rejeitos de ácidos graxos em processos de flotação do mineral Espodumênio” coordenados pelo 

docente Willian Xerxes Coelho de Oliveira para fins de registro de estudante para Iniciação 

Científica Voluntária: os projetos foram aprovados por unanimidade. H) Projeto “Desenvolvimento 

de materiais nanoestruturados para aplicação em supercapacitores e dispositivos híbridos para 50 
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uso em condições extremas” coordenado pelo professor Rodrigo Lassarote Lavall: o parecer foi 

lido, o presidente esclareceu como é realizada a negociação da Reitoria com a PETROBRAS, a 

professora Letícia Malta Costa informou que carga horária de participação do docente Rodrigo 

Lassarote Lavall no projeto foi verificada e, agora, ele totaliza 8 horas. Após deliberações, o projeto foi 

aprovado por unanimidade. I) Banca Examinadora concurso para a área de ensino: o presidente 55 

esclareceu que a chefia do Departamento de Química solicitou a docente Rosária da Silva Justi que se 

mantivesse afastada do processo seletivo devido ao seu envolvimento com candidatos inscritos. Após 

deliberações, a Câmara Departamental decidiu, por unanimidade, que a composição da banca 

examinadora do concurso será de 3 (três) membros externos e 2 (dois) membros internos, que os 

membros internos serão as docentes Ana Luiza de Quadros e Roberta Guimarães Correa, a professora 60 

Rosemeire Brondi Alves será a suplente interna. Os membros externos ficaram definidos na seguinte 

ordem de preferência: José Cláudio del Pino, Salete Linhares Queiroz, Maria Eunice Ribeiro Marcondes 

e Márcia Gorette Lima da Silva. Definiu-se, também, que a professora Roberta Guimarães Correa será 

responsável pelos contatos iniciais com os membros sugeridos para a banca examinadora. O presidente 

propôs uma inversão de pauta para que o item 4)A já fosse apreciado e o encaminhamento foi aprovado 65 

por unanimidade. 4) Outros Assuntos: A) Relatório parcial de atividades para fins de avaliação de 

Estágio Probatório do docente Willian Xerxes Coelho Oliveira: aprovado por unanimidade. 

Retomando 2) Deliberações e Aprovações: J) Proposta de implementação de Centro de Referência 

em Inovação e Ciências Ambientais: a professora Cláudia Carvalhinho Windmöller foi convocada 

para apresentar a proposta e fazer esclarecimentos. Após deliberações, a atribuição de um laboratório 70 

multidisciplinar no prédio novo para o projeto e a proposta apresentada foram aprovados por 

unanimidade. K) Diretrizes para ocupação do Anexo III:  O presidente apresentou as diretrizes para a 

Ocupação do Prédio Novo (Anexo III) propostas pela Comissão de Espaço Físico. O professor Marcelo 

Martins Sena, que também é presidente da referida Comissão, leu o documento e as Normas de 

Ocupação do Espaço Físico do DQ aprovadas em 2014. Foram ressaltados critérios de segurança e 75 

vínculo com a Pós-Graduação dentre as Diretrizes. A discussão deverá continuar na Comissão de 

Espaço Físico que apresentará uma proposta de mapa de ocupação do prédio novo para ser aprovada 

pela Câmara. C) Normas de utilização do LAREMAR: O presidente passou a palavra para o Professor 

Jarbas Magalhães Resende, presidente do comitê gestor do LAREMAR. Após explicação das normas 

pelo Professor, as Normas foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente 80 

deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 20 de setembro de 2019. 


