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

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL – CONVOCAÇÃO 01/2021

Aos quinze dias do mês de janeiro de 2021, sexta-feira, às 14h, de modo remoto, atendendo à Convocação
01/2021 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 �tulares Rosemeire Brondi Alves e Geraldo Magela de Lima; os
representantes dos professores Renata Diniz, Anderson Dias, Le�cia Malta Costa e Ricardo Mathias Orlando e
o representante �tular dos técnicos administra�vos em educação, Victor Rubim Ota�. Havendo quórum, às
15:08h, o presidente iniciou a reunião, ques�onando a respeito da par�cipação da representação dos
discentes nas reuniões da Câmara e solicitou a verificação da situação para viabilizar a recomposição da
referida representação. 1)Informes: A) Retomada das obras do Anexo III: já foi assinado, pela Magnífica
Reitora, no dia 16/12/2020, o adi�vo do contrato que permite a retomada das obras de ligação do Anexo III
ao prédio central. As obras serão reiniciadas na próxima semana. O presidente informou que a entrada de
carros pelo estacionamento do Centro de Referência Ambiental ficará interditada. B) Comissão para
Organização da Mudança para o prédio do Anexo III do Departamento de Química: alguns membros
solicitaram dispensa com jus�fica�vas, alguns nomes já foram indicados como subs�tutos: Ana Paula de
Carvalho Teixeira e Claudia Carvalhinho Windmöller. Falta a confirmação do nome do subs�tuto de 01 (um)
membro. C) Caso confirmado de COVID-19: foi confirmado mais um caso de contaminação por COVID-19 no
Departamento de Química. O presidente destacou a importância de no�ficar à chefia a respeito do
conhecimento dos casos, pois houve a suspeita de caso sem que o responsável pelo DQ fosse comunicado.
D) Avanço da UFMG nas a�vidades de retomada das a�vidades não adaptáveis ao modo remoto: A UFMG
não vai avançar para a etapa 2 do Plano para o retorno presencial de a�vidades não adaptáveis ao modo
remoto devido ao agravamento da pandemia em Minas Gerais. O presidente destacou que isso não significa
que o planejamento deve ser paralisado. No momento em que a Universidade solicitar informações, estas
estarão disponíveis para ajudar no planejamento e/ou organização da retomada das a�vidades. E)
Antecipação das eleições para chefe e subchefe do Departamento de Química: o ano de 2020 foi de
extrema demanda ao chefe e ao subchefe do DQ, pois as responsabilidades �veram um aumento expressivo.
Assim, os dois responsáveis consideram a possibilidade de convocação de novas eleições para as duas
funções. No entanto, devido às obras do Anexo III, o chefe decidiu não renunciar ao mandato até que as
obras sejam concluídas. Entretanto, o subchefe está avaliando sua decisão. F) REDOC: os docentes estão
dando pouco retorno aos pedidos de ajuste enviados pelo subchefe, o presidente destacou que os planos de
trabalho não são de responsabilidade da chefia. Assim, pediu que fosse solicitado aos colegas maior
colaboração a fim de realizar a verificação das informações assim como solicitar a correção no que for
necessário. Em seguida, o presidente solicitou autorização para inclusão dos seguintes itens na pauta da
reunião: A) Solicitação de autorização de acesso às dependências do Departamento de Química,
especificamente ao laboratório 246, ao Dr. Daniel Moreira dos Santos (UFSJ); B) Indicação de um
docente para a Diretoria do ICEx visando a escolha do representante do ICEx junto ao CEPE; C) Parecer da
Comissão de Progressão Funcional do Departamento de Química para fins de Progressão Funcional do
docente Fabiano Vargas Pereira de Professor Associado II para Associado III; D) Indicação de tutor para a
professora Stefannie de Sá Ibraim; E) Indicação de um docente para a Diretoria do ICEx para escolha do
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representante da Unidade  junto ao  Comitê Assessor da Câmara de Graduação e F) A�vidades da Comissão
de Mudança. Após votação, as inclusões foram aprovadas por unanimidade. 2) Deliberações e Aprovações:
A) Ata da reunião da Câmara realizada no dia 14/12/2020: aprovada por unanimidade. B) Encargos
didá�cos dos setores 2020/2: re�rado de pauta. C) Prestação de serviço ao Centro de Inovação e
Tecnologia SENAI - FIEMG (CIT) - jan 2021 por meio do projeto in�tulado "Avaliação do uso de
nanomateriais em aço e em seus processos produ�vos”. Coordenação da docente Glaura Goulart Silva:
aprovada por unanimidade. D) Termo Adi�vo para a proposta "Determinação de Compostos Orgânicos
Contemplados nas Resoluções CONAMA 357 e 454 em Águas Superficiais e Sedimentos Coletados na Bacia
do Rio Paraopeba u�lizando as Técnicas de Cromatografia Gasosa e Cromatografia Líquida Acopladas à
Espectrometria de Massas", Chamada Pública Interna Induzida Nº 14/2019 - Projeto Brumadinho-UFMG
do professor Rodinei Augus�. SEI: processo 23072.229303/2020-16: aprovado por unanimidade.  E) Adi�vo
de escopo do projeto “Olefinas C10-C13 para a produção de químicos”, coordenado pelo professor
Eduardo Nicolau dos Santos. Aprovado em reunião da Câmara Departamental em 16/11/2016. O primeiro
adi�vo de prazo de sete meses foi aprovado na reunião do mesmo órgão, realizada em 23/08/2019.
Devido a complicações técnicas e à pandemia de COVID-19, foi necessária a celebração de um segundo
adi�vo que foi aprovado na reunião da Câmara Departamental no dia 02/06/2020: aprovado por
unanimidade. F) Indicação do nome do Professor Tiago Bueno de Moraes para integrar o Corpo Técnico do
LAREMAR: aprovada por unanimidade. 3) Homologações: A) Nova coordenadora do setor de Química
Analí�ca professora Adriana Nori de Macedo: homologada por unanimidade. 4) Outros Assuntos: A)
Solicitação de autorização de acesso às dependências do Departamento de Química, especificamente ao
laboratório 246, ao Dr. Daniel Moreira dos Santos (UFSJ): o presidente fez o encaminhamento de levar a
solicitação para a Comissão de organização das a�vidades não adaptáveis ao sistema remoto para avaliar
solicitações como essa. B) Indicação de um docente para a Diretoria do ICEx visando a escolha do
representante do ICEx junto ao CEPE: após deliberações foram indicados os docentes: Ângelo de Fá�ma,
Elena Vitalievna Goussevskaia e Rossimiriam Pereira de Freitas. C) Parecer da Comissão de Progressão
Funcional do Departamento de Química para fins de Progressão Funcional do docente Fabiano Vargas
Pereira de Professor Associado II para Associado III: aprovado por unanimidade. D) Indicação de tutor para
Stefannie de Sá Ibraim: a indicação da docente Roberta Guimarães Correa foi aprovada por unanimidade
como tutora. E) Indicação de um docente para a Diretoria do ICEx para escolha do representante da
Unidade junto ao Comitê Assessor da Câmara de Graduação: após deliberações, foi indicada a docente
Lúcia Pinheiro Santos Pimenta.  F) Comissão para reorganização do prédio central do Departamento de
Química:  o presidente solicitou o envio de sugestões de nomes para a comissão que irá organizar os
laboratórios que permanecerão no prédio central. 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
29/01/2021, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Anderson Dias, Professor do Magistério Superior, em
29/01/2021, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Dayse Carvalho da Silva Mar�ns, Membro de comissão, em
29/01/2021, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ruben Dario Sinisterra Millan, Chefe de departamento, em
29/01/2021, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Vito Modesto de Bellis, Subchefe de departamento, em
29/01/2021, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Le�cia Malta Costa, Membro de comissão, em 29/01/2021,
às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Rosemeire Brondi Alves, Professora do Magistério Superior,
em 29/01/2021, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Magela de Lima, Professor do Magistério Superior,
em 29/01/2021, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 0544690 e o
código CRC 7B30EA27.
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