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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DE QUÍMICA - 18/10/2019 

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

17/2019 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; os representantes dos 5 

professores Renata Diniz, Anderson Dias, Rodrigo Lassarote Lavall e Dayse Carvalho da Silva Martins 

e o representante dos discentes Marcelo Pereira Queiroz. A representação dos professores titulares 

composta pelos docentes Geraldo Magela de Lima e Claudio Luiz Donicci, os representantes dos 

professores: Jarbas Magalhães Resende, Luiz Carlos Alves de Oliveira e Marcelo Martins Sena e a 

representação dos discentes composta por Ingrid Fernandes Silva e Natália Gabriela Silva Carvalho 10 

justificaram as ausências enquanto a representação dos técnicos administrativos em Educação teve a sua 

ausência injustificada. Havendo quórum, às 14:06h, o presidente iniciou a reunião solicitando 

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: inclusão aprovada por unanimidade. 1) Informes: 15 

A) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do DQ: O Departamento de Química recebeu 

parecer da Procuradoria Jurídica a respeito do PDI,  até a próxima semana o Plano deve ser finalizado e 

a chefia irá convocar os membros da Comissão de Finalização do PDI para revisá-lo. B) Hialotecnia: 

sugestão de colocar online as demandas para acompanhamento do pedido, pois o tempo de atendimento 

está grande. Encaminhamento para digitalizar os relatórios dos estagiários do setor e enviar para os 20 

membros da Câmara. C) Concurso para a área de Ensino: as avaliações serão realizadas na primeira 

semana de dezembro. D) Promoção à classe E - Titular: dois professores se candidataram: Elene 

Cristina Pereira Maia e Luiz Carlos Alves de Oliveira e apresentarão a defesa de memorial para a banca 

no dia 14 de novembro de 2019. 2)Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião de Câmara do dia 

04/10/2018: item retirado de pauta. B) Comissão para Estágio Probatório do professor Willian 25 

Xerxes Coelho de Oliveira: Maria Helena Araújo, Clésia Cristina Nascentes e Juan Carlos 

González Pérez (Física): a comissão foi aprovada por unanimidade e a professora Maria Helena Araújo 

escolhida como presidente. C) Comissão para Estágio Probatório do professor Leonardo Humberto 

Rezende dos Santos: Humberto Osório Stumpf, Adão Aparecido Sabino e Bernardo Ruegger 

Almeida Neves (Física): a comissão foi aprovada por unanimidade e o professor Humberto Osório 30 

Stump escolhido como presidente. D) Parecer Final do Estágio Probatório do professor Diogo 

Montes Vidal: aprovado por unanimidade. E) Plano de Qualificação - Critérios para aprovação de 

afastamento: o presidente fez o histórico da elaboração e aprovação do documento, o professor 

Anderson Dias esclareceu a solicitação de complementação do Plano de Qualificação pela CPPD e o 

professor Rodrigo Lassarote Lavall esclareceu o trabalho da Comissão de Estabelecimento dos Critérios 35 

e Documentação pertinente para afastamento de Pós-Doutorado. Após esclarecimentos, os critérios 

foram aprovados por unanimidade. 3)Homologações: A) Férias da docente Heveline Silva: 

homologadas por unanimidade. 4) Outros Assuntos: A) Aditamento de prazo do projeto "Produção 

de 1-Deceno para lubrificantes via metátese do Biodiesel com Eteno" aprovado em reunião de 

Câmara dia 24/11/2017: após a leitura da solicitação, o aditamento foi aprovado por unanimidade. B) 40 

Férias Elena Vitalievna Goussevskaia: após a leitura da justificativa, a solicitação foi aprovada por 

unanimidade. C) Proposta de Prestação de Serviços do Departamento de Química - Curso de 

Extensão intitulado "Cromatografia líquida e Espectrometria de Massas": após a leitura dos 

detalhes do projeto o item foi retirado de pauta para que o professor acrescentasse os formulários 

obrigatórios para apreciação da Câmara Departamental. D) Parecer Final do Estágio Probatório do 45 

professor Bruno Gonçalves Botelho: leitura do parecer aprovado por unanimidade. E) Participação 

da professora Cláudia Carvalhinho Windmöller no projeto de prestação de serviços intitulado 

"Projeto de Avaliação de necessidades Pós-Desastre do Colapso da Barragem da Mina Córrego do 

Feijão": o presidente relatou que a chefia foi até a Pró-Reitoria de Extensão para obter mais 

informações a respeito deste processo. Após esclarecimentos e deliberações, a participação da 50 
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professora Cláudia Carvalhinho Windmöller no projeto foi aprovada com uma abstenção e sugeriu-se 

que a professora faça uma declaração informando a sua carga horária em atividades de extensão. Nada 

mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 18 de outubro de 2019. 


