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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DE QUÍMICA – 13/07/2020 

Aos treze dias do mês de julho de 2020, segunda-feira, às 14h, de modo remoto, atendendo à 

Convocação 05/2020 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 Claudio Luiz Donnici, Rosemeire Brondi 5 

Alves; os representantes dos professores Renata Diniz, Anderson Dias, Letícia Malta Costa, Jarbas 

Magalhães Resende, Ricardo Mathias Orlando; o representante dos técnicos administrativos em 

Educação Victor Rubim Otati, as representantes dos discentes Gabrielle Castro Souza e Ingrid 

Fernandes Silva. Havendo quórum, às 14:06h, o presidente iniciou a reunião. 1) Informes: o presidente 

iniciou a reunião citando que o pico da curva de contaminação no estado de Minas Gerais será nos 10 

próximos dias. B) Foi solicitada a autorização para inclusão de cinco itens na pauta da câmara: A) 

Projeto Brumadinho-UFMG - Chamada Pública Interna Induzida Nº 16/2019 responsável docente 

Letícia Malta Costa, B) Projeto Brumadinho-UFMG - Chamada Pública Interna Induzida Nº 

10/2019 - Coleta de água subterrânea responsável docente Clésia Cristina Nascentes, C) 

Designação da docente Renata Diniz para a função de coordenador do setor de Físico-Química em 15 

substituição ao docente Marcelo Machado Viana, D) Oferta de aulas práticas remotamente e E) 

Avaliação do planejamento que será enviado ao PROGRAD: a inclusão dos itens na pauta da 

Câmara foi aprovada por unanimidade. Após a deliberação o presidente passou para o próximo item de 

pauta. 2) Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião da Câmara do Departamento de Química 

realizada no dia 05 de junho de 2020: aprovada por unanimidade. B) Grupo de pesquisa intitulado 20 

“Porfirinas e Catálise”, a ser liderado pelos professores Gilson de Freitas Silva (1º líder) e Dayse 

Carvalho da Silva Martins (2º líder): criação do grupo de pesquisa foi aprovada por unanimidade. C) 

Cadastro, junto à PRPq, do projeto de pesquisa intitulado “Estudo comparativo entre projetos de 

extensão universitária voltados a estudantes da rede pública” coordenado pela docente Rita de 

Cássia de Oliveira Sebastião para fins de registro de estudante para Iniciação Científica 25 

Voluntária:  cadastro aprovado por unanimidade. D) Solicitação de autorização para participação do 

docente Jarbas Magalhães Resende em projeto de pesquisa coordenado pela Professora Maria 

Elena de Lima Perez Garcia do Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Belo Horizonte: o 

presidente cedeu a palavra para o professor Jarbas que apresentou o projeto e a sua organização. Foi 

solicitado a aprovação no Comitê de Ética da UFMG e a solicitação para acesso ao patrimônio genético 30 

do projeto. Após esclarecimentos para os demais membros o projeto foi submetido à votação e foi 

aprovado por unanimidade com a condição de apresentar os documentos à Câmara. E) Ficha de Gestão 

do projeto Núcleo de Extensão do Departamento de Química –UFMG: o presidente esclareceu a 

respeito do projeto e da necessidade de aprovação. O projeto foi aprovado por unanimidade. F) 

Prorrogação (Ficha de Gestão e Formulário de Composição de Equipe) do projeto de prestação de 35 

serviços intitulado “Avaliação da Qualidade de Combustíveis Automotivos, Aeronáuticos e de 

Lubrificantes e Fluidos Industriais” aprovado em reunião de Câmara em 18/03/2016 e renovado 

em 10/08/2018: aprovado por unanimidade. G) Relatórios de atividades dos anos 2018, 2019 e, 

parcialmente, 2020 da docente Flávia Cristina Camilo Moura, matrícula UFMG 214957, para fins 

de progressão funcional de professora Associado II para Associado III: relatórios foram aprovados 40 

por unanimidade. H) Relatórios de atividades dos anos 2018, 2019 e, parcialmente, 2020 do docente 

Ricardo Mathias Orlando, matrícula UFMG 258377, para fins de progressão funcional de 

professor Adjunto II para Adjunto III: o docente Ricardo se retirou da reunião. Os relatórios foram 

aprovados por unanimidade sem a presença do professor. I) Relatórios de atividades dos anos 2018, 

2019 e, parcialmente, 2020 da docente Ana Paula de Carvalho Teixeira, matrícula UFMG 258288, 45 

para fins de progressão funcional de professora Adjunta II para Adjunta III: relatórios foram 

aprovados por unanimidade. J) Relatórios de atividades dos anos 2018, 2019 e, parcialmente, de 

2020 do docente Guilherme Ferreira De Lima, matrícula UFMG 283592, para fins de progressão 

funcional de Professor Adjunto I para Professor Adjunto II: relatórios foram aprovados por 

unanimidade. K) Relatórios de atividades dos anos 2018, 2019 e, parcialmente, 2020 da docente 50 
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Renata Diniz, matrícula UFMG 289604, para fins de progressão funcional de professor 

Associado III para Associado IV: a docente se retirou da reunião. Os relatórios foram aprovados por 

unanimidade. L) Relatórios de atividades dos anos 2018, 2019 e, parcialmente, 2020 e Parecer 

sobre os relatórios da docente Renata Costa Silva Araújo para fins de progressão de Adjunto III 

para Adjunto IV: foram lidos os documentos, deliberados. Os relatórios e o parecer foram aprovados 55 

por unanimidade. M) Relatórios de atividades dos anos 2018 e 2019 da docente 

Adriana Nori de Macedo, matrícula UFMG 330051, para fins de avaliação de estágio probatório 

parcial: sugestão de conversar com a docente a respeito da conjuntura para avaliação docente. Após 

deliberações os relatórios foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. N) Comissão 

avaliadora do estágio probatório parcial da professora Adriana Nori de Macedo: 60 

Geraldo Magela de Lima (Presidente), Rosemeire Brondi Alves e Clésia Cristina Nascentes. A comissão 

foi aprovada por unanimidade. O) Relatórios de atividades dos anos 2018 e 2019 da docente 

Amanda Silva de Miranda, matrícula UFMG 330043, para fins de avaliação de estágio probatório 

parcial: Solicitação para a professora corrigir os anos na planilha (datas referência). Após deliberações, 

os relatórios foram aprovados por unanimidade. P) Comissão avaliadora do estágio probatório 65 

parcial da professora Amanda Silva de Miranda: Arilza de Oliveira Porto(Presidente),Paulo 

 Jorge Sanches Barbeira e Ângelo de Fátima. A comissão foi aprovada por unanimidade. Q) Relatórios 

de atividades dos anos 2018 e 2019 do docente Gabriel Heerdt, matrícula UFMG 33006X, para 

fins de avaliação de estágio probatório parcial: Após deliberações foi recomendado que o docente se 

atente para a pontuação das planilhas. Os relatórios foram aprovados por unanimidade. R) Comissão 70 

avaliadora do estágio probatório parcial do professor Gabriel Heerdt: Elene Cristina Pereira Maia 

(Presidente), Fabiano Vargas Pereira e Renata Diniz. A comissão foi aprovada por unanimidade. 3) 

Homologações: A) Projeto de prestação de serviços intitulado “Determinação de metais e 

metalóides em amostras biológicas de animais silvestres e domésticos na bacia do rio Paraopeba” 

Departamento de Química - Instituto de Ciências Exatas”, de interesse da professora Clésia 75 

Cristina Nascentes, matrícula UFMG 182478: a aprovação foi homologada por unanimidade. 4) 

Outros assuntos: A) Projeto Brumadinho-UFMG - Chamada Pública Interna Induzida Nº 

16/2019 responsável docente Letícia Malta Costa. Aprovado com uma abstenção. B) Projeto 

Brumadinho-UFMG - Chamada Pública Interna Induzida Nº 10/2019 - Coleta de água 

subterrânea responsável docente Clésia Cristina Nascentes: aprovado por unanimidade. C) 80 

Designação da docente Renata Diniz para a função de coordenador do setor de Físico-Química em 

substituição ao docente Marcelo Machado Viana: aprovado por unanimidade. D) Oferta de aulas 

práticas remotamente: após deliberações foi dado o encaminhamento de criar uma comissão com 

representantes docentes e dos técnicos para discussão das possibilidades, avaliar as conjunturas e 

possibilidades das aulas práticas.  O professor Anderson Dias será o presidente, aguardará a indicação 85 

do representante dos TAE´s nessa comissão. E) Avaliação do planejamento que será enviada à 

PROGRAD: o vice-presidente esclareceu que é a complementação do cadastro das atividades 

acadêmicas curriculares. A Pró-Reitoria de Graduação solicitou atenção a cinco itens e já foram 

trabalhados em três itens os outros dois estão passando por análise. Após deliberações os membros do 

Colegiado decidiram que o documento permanecerá como está. Nada mais havendo a tratar, o presidente 90 

deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 13 de julho de 2020. 


