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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DE QUÍMICA - 07/02/2020

Aos sete dias do mês de fevereiro de 2020, sexta-feira, às 14h, na sala 122, atendendo à Convocação
01/2020 do Chefe do Departamento, reuniu-se a Câmara Departamental de Química com os seguintes
membros: o presidente professor Rubén Dario Sinisterra Millán, o vice-presidente professor Vito
Modesto De Bellis; os representantes dos professores �tulares Rodinei Augus� e Geraldo Magela de
Lima; os representantes dos professores Renata Diniz, Patrícia Alejandra Robles-Azocar, Rodrigo Lassarote
Laval, Dayse Carvalho da Silva Mar�ns; o representante dos servidores técnico-administra�vos em
educação Victor Rubim Ota� e sua suplente Ana Carolina Beltrão Mou�nho e a representante dos
discentes Ingrid Fernandes Silva. A representação dos professores composta por Jarbas Magalhães
Resende e Luiz Carlos Alves de Oliveira teve a ausência jus�ficada por férias regulares. Havendo quórum,
o vice-presidente iniciou a reunião com recomposição da Convocação, excluindo da pauta os itens 2.A,
2.F e 3.G e incluindo o item 1.E. Em seguida, passou à comunicação dos informes. 1) Informes: A) Termo
de Anuência da Chamada Pública interna nº16/2019 - Análise de Metais e
Metalóides em água subterrânea - Projeto Brumadinho-MG. Equipe: Profa.
Letícia Malta Costa (Coordenadora), Profa. Mariana Ramos de Almeida, Profa.
Elionai Cassiana de Lima Gomes e Bel. Tec. Antônio Gustavo Novais Diniz e B)
Termo de Anuência da Chamada Pública interna nº10/2019 - Coleta de Água
Subterrânea - Coleta de amostras de água subterrânea da bacia do Rio
Paraopeba para determinação de metais, metalóides, microrganismos
termotolerantes e Escherichia Coli - Projeto Brumadinho-UFMG. Equipe: Profa.
Clésia Cristina Nascentes (Coordenadora), Profa. Elionai Cassiana de Lima
Gomes e Prof. Ricardo Matias Orlando: O presidente da Câmara informou que
esses projetos estão ligados ao Projeto Brumadinho desenvolvido pela UFMG com
o objetivo de analisar os impactos decorrentes do acidente na referida
cidade. Nesse contexto, as análises e diagnósticos com finalidade judicial
serão desenvolvidas pelo Departamento de Química, sob a Coordenação da
Professora Claudia Carvalhinho Windmöller. Diante disso, surgem as chamadas
públicas que visam a realização de estudos específicos, neste caso, de águas
subterrâneas. Informou que neste primeiro momento, o que se busca é uma
anuência para que as equipes participem da Chamada Pública e, caso sejam
selecionadas, serão submetidas à apreciação da Câmara para aprovação. C)
Comunicação de Estágio Pós-Doutoral de Guilherme Luis Cordeiro sob supervisão
do Prof. Luiz Carlos Alves de Oliveira: comunicou-se que se trata de Pós-doutorado
voluntário. Orientou-se que o Setor de Inorgânica seja informado sobre a possibilidade de distribuição de
encargos didá�cos para o Pós-doutorando.  D) Relatórios Docentes 2017, 2018 e 2019: o vice-
presidente informou que os Relatórios Docentes e ReDoc 2017/2018/ 2019 estarão disponíveis em março
de 2020. O ReDoc coleta dados do Currículo La�es e dos Sistemas de informação da UFMG, inclusive o
INA. Comunicou que do INA serão coletados os dados administra�vos, comissões, par�cipações em
bancas, projetos de pesquisa, ensino e orientações; Do aplica�vo COLAD, disponível na página
MINHAUFMG, serão coletados dados sobre cargos, funções e representações em órgãos colegiados. Já as
produções cien�ficas serão importadas do Currículo La�es. Informou que os docentes foram
comunicados que o dia 07/02/20 foi a data limite para encaminhamento de informações a serem
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incluídas/re�radas do INA, pela Secretaria do Departamento. Lembrou que o Sistema INA será encerrado
no dia 28/02/2020. E) Inauguração do prédio novo: o Presidente informou sobre a possibilidade de
inauguração do prédio novo no dia 06 ou 09 de março. Ressaltou a importância do cumprimento das
normas de segurança. O professor Rodrigo Lassarote Laval sugeriu a inclusão de membros da Câmara na
Comissão de Espaço Físico. O Presidente indicou a possibilidade dessa comissão contar também com um
representante da Pró-Reitoria de Administração-PRA. 2) Deliberações e Aprovações: B) Termo
aditivo para o Acordo de Parceria “Desenvolvimento de Revestimento Polimérico
Nanoestruturado de Alto Desempenho” - Processo 23072.007598/2018-57,
Coordenado pela Prof. Glaura Goulart Silva: Ressaltou-se que o mérito do
projeto continua o mesmo, alterando-se apenas o prazo para a execução. Posto
em votação, o aditivo foi aprovado por unanimidade. C)  Plano de Trabalho e
Projeto de Pesquisa (Parecer emitido pela Prof. Ana Luiza de Quadros) da
docente aprovada no Concurso Química - Área Ensino da Química Stefannie de Sá
Ibraim: O presidente esclareceu sobre a restrição de nomeações para o ano de
2020, conforme Resolução Federal. Indicou que, não obstante, o processo de
contratação da Professora aprovada seguirá para a CPPD e aguardará o momento
em que possa ocorrer a nomeação. O parecer emitido pela Professora Ana Luiza
de Quadros foi lido. Colocados em votação, o Plano de Trabalho e o Projeto de
Pesquisa foram aprovados por unanimidade. D) Aprovação para orientação de
Iniciação Científica Voluntária da aluna Larissa Torquato Nobre Chamone do
curso de Engenharia Química do UniBH. Será desenvolvido o projeto de pesquisa
intitulado “Geopolímeros a partir do rejeito da mineração de ferro como uma
nova alternativa sustentável para substituição do cimento” orientado pela
docente Ana Paula de Carvalho Teixeira e coorientado pelo docente Rochel
Montero Lago: Analisou-se a documentação apresentada e foi sugerido que,
devido ao afastamento Pós-doutoral da Professora Ana Paula, a orientação seja
realizada pelo Professor Rochel e que ela seja a coorientadora. Também foi
indicado que a aluna seja cadastrada na PRPq. Após essa retificação, foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade.  E) Projeto de Prestação de
Serviços em parceria com o CIT SENAI, intitulado Centro de Escalonamento de
Tecnologias e Negócios - Escalab, Coordenado pelo Professor Rochel Montero
Lago: Solicitou-se que a ficha de composição de equipe seja retificada,
acrescentando os nomes completos dos alunos. Após essa correção, posto em
votação foi aprovado por unanimidade. G) Licença para tratar de interesses
particulares do servidor Yuri Alves Pereira: foi esclarecido que o servidor
está afastado há um ano e que, conforme legislação, o �po de licença usufruída poderá
ter duração total de até três anos, sem remuneração. Colocado em votação a prorrogação por mais um
ano, conforme solicitada, foi aprovada por unanimidade. H) Solicitação dos Técnicos
Administrativos em Educação- TAEs para publicação das pautas das reuniões da
Câmara para os TAEs: o representante dos TAEs, Victor Rubim Otati, esclareceu
que os técnicos administrativos solicitaram o encaminhamento da pauta da
reunião, com antecedência de 48 horas, para o email func@qui.ufmg.br, o qual é
destinado a eles. Discutiu-se sobre essa viabilidade, concluído que a pauta,
assim como a ata, é documento público e que pode ser vinculada à página do
Departamento. Posto em votação, foi aprovada por unanimidade a criação de
link na página do Departamento para a publicação das pautas antecipadamente.
I) Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica Voluntária referente ao Edital
PRPq 01/2020 intitulado “Desenvolvimento e Aplicação de Organocatalisadores
em transformações Orgânicas: Aspectos Mecanísticos e Ambientais, Coordenado
pelo Prof. Eduardo Eliezer Alberto: aprovado por unanimidade. J) Solicitação
do Professor Luiz Carlos Alves de Oliveira para que o aluno Renato Mendes de
Almeida (UFSJ) utilize as instalações do DQ para condução de experimentos da
parceria com o Laboratório de Catálise e de Polímeros Biodegradáveis  (LACAP)
da UFSJ: foi reforçada a informação sobre a necessidade de comunicação à
Câmara Departamental sobre a utilização das dependências do Departamento por
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alunos externos à UFMG, bem como a necessidade de contratação de seguro de
vida. Aprovou-se por unanimidade a referida solicitação.  3) Homologações: A)
Substituição da coordenação do Setor de Química Analítica que indicou a
professora Mariana Ramos de Almeida como nova coordenadora com mandato de 01
(um) ano a partir de 01 de janeiro de 2020: Homologado por unanimidade. B)
Substituição da coordenação do Setor de Química Orgânica que indicou o
professor Eduardo Eliezer Alberto como novo coordenador com mandato de 01
(um) ano a partir de 15 de dezembro de 2019: homologado por unanimidade. C)
Credenciamento do docente Marcelo Machado Viana como coorientador de Sthéfany
Zaida S. do Amparo no projeto de pesquisa intitulado “Obtenção de hidrogéis”:
homologado por unanimidade. D) Homologação dos afastamentos: homologados por
unanimidade. E) Aprovação do Projeto Programa de Monitoria da Graduação 2020-
2021 e indicação do Coordenadora Prof. Rita de Cássia de Oliveira Sebastião:
homologado por unanimidade. F) Estágio Pós-Doutoral do Professor do Professor
Adolfo Henrique de Moraes Silva no Max Planck Institute of Biophydical
Chemistry em Gottinger na Alemanha: homologado por unanimidade. H) Relatórios
de estágio no Laboratório de Hialotecnia de Dárcio Gregianin Junior, Dayane
Apolônio do Carmo e Paulo Salles Neto: homologados por unanimidade. 4) Outros
Assuntos: A) Homologação do Projeto “Desenvolvimento de Catalisadores de elevada acidez a base de
NbxUy: uso para conversão de glicerol residual proveniente de biodiesel”: coordenado pelo Prof. Luiz
Carlos Alves de Oliveira homologado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Renata Brandão Teixeira, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ferreira de Lima, Membro de comissão, em
04/12/2020, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Beltrão Mou�nho, Membro de comissão,
em 04/12/2020, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Anderson Dias, Professor do Magistério Superior, em
04/12/2020, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vito Modesto de Bellis, Subchefe de departamento, em
04/12/2020, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rosemeire Brondi Alves, Professora do Magistério
Superior, em 04/12/2020, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jarbas Magalhaes Resende, Professor do Magistério
Superior, em 04/12/2020, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Dayse Carvalho da Silva Mar�ns, Membro de comissão,
em 04/12/2020, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ruben Dario Sinisterra Millan, Chefe de departamento,
em 04/12/2020, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Le�cia Malta Costa, Membro de comissão, em
04/12/2020, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Magela de Lima, Professor do Magistério
Superior, em 04/12/2020, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Renata Brandão Teixeira, Assistente em Administração,
em 04/12/2020, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0454827 e
o código CRC D8FFB1F4.
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