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

ATA REUNIÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL – CONVOCAÇÃO 07/2021

Aos vinte e seis dias do mês de março de 2021, sexta-feira, às 14h, de modo remoto, atendendo à convocação 07/2021 do chefe do Departamento, reuniu-
se a Câmara Departamental de Química com os seguintes membros: o presidente Rubén Dario Sinisterra Millán; os representantes dos professores �tulares
Rosemeire Brondi Alves e Eduardo Nicolau dos Santos; os representantes dos professores Anderson Dias, Dayse Carvalho da Silva Mar�ns, Heveline Silva,
Le�cia Malta Costa e Adolfo Henrique de Moraes Silva e o representante dos técnico-administra�vos em educação Hérico Gonçalves Valia�. Para a
representação discente é aguardado o endosso da Secretaria Geral a respeito dos nomes indicados pelo Diretório Acadêmico do Departamento de Química.
O Diretório Acadêmico do ICEx ainda não enviou a documentação solicitada pela diretoria. Havendo quórum, às 14:07, o presidente iniciou a reunião
consultando os membros a respeito da inclusão dos itens em “outros assuntos”. O ajuste na pauta foi aprovado por unanimidade. 1) Informes: A) Eleições
das representações na Câmara: boas-vindas aos representantes eleitos. B) Consulta da possibilidade de realizar reunião da Câmara com pauta única na
31/03/2021, quarta-feira, 09:00, sobre o REDOC. Os membros se manifestaram disponíveis para par�cipar da reunião. C) Reinauguração do prédio do Anexo
III: o presidente esclareceu que a data provável do evento será no dia 18/04/2021 e atualizou a respeito do andamento das obras. D) Evolução para a fase 1
das a�vidades na UFMG: o presidente informou que foi pensado sobre a possibilidade de passar para a próxima fase de retorno às a�vidades, mas devido a
realidade não será possível evoluir porque a situação da pandemia é pior do que imaginado. E) Centros de Tecnologia: o presidente informou que a docente
Glaura Goulart Silva no�ficou a chefia a respeito de uma discussão da PRPq no que tange a mudança na conformação dos centros de tecnologia. Estes
passarão por uma nova ins�tucionalização. O que significa que os professores terão dupla alocação. O documento será, inicialmente, apresentado por e-
mail aos docentes para posterior apreciação neste órgão colegiado. 2) Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião da Câmara realizada no dia
12/03/2021: aprovada com uma abstenção. B) Nova solicitação de afastamento do docente Luciano Andrey Montoro no período de outubro de 2021 a
setembro de 2022, para realização de a�vidades de pesquisa como Professor/Pesquisador Visitante na Humboldt-Universität zu Berlin, Ins�tut für Chemie,
na Alemanha. Houve alteração de datas, da ins�tuição e do colaborador no exterior. Haverá solicitação de auxílio na Chamada Interna PRPQ 02/2021 –
CAPES Print: aprovada por unanimidade. C) Proposta de cronograma das a�vidades rela�vas ao projeto in�tulado "Avaliação da susce�bilidade de modelos
animais à infecção pelo SARS-CoV-2 visando à comprovação da eficácia e da segurança de drogas an�virais promissoras e desenvolvimento de protó�po
vacinal". O desenvolvimento no DQ, pelos docentes Jarbas Magalhães Resende (DQ/UFMG) e Joaquim Teixeira de Avelar Júnior (UFRJ - autorização de
entrada aprovada em 23/10/2020 pela Câmara), está previsto para o período entre 22/03 a 02/04/2021: aprovada por unanimidade. D) Proposta para
apreciação dos pedidos de aprovação de contas dos projetos in�tulados coordenados pelo docente Rodinei Augus�: o presidente esclareceu o mo�vo da
elaboração da proposta. A exigência na legislação é de que a aprovação seja realizada pela unidade. No entanto, devido ao tamanho do DQ, chegou-se a
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conclusão de que é necessário ser apreciado antes pela Câmara Departamental. A proposta surgiu como alterna�va para que não sejam prejudicados os
professores envolvidos acarretando prejuízos nos projetos e será aplicada até que seja adotada a nova regra. Em atendimento ao parecer da Procuradoria
Federal a prestação de contas está sendo feita antes do final do projeto. Após as deliberações, a câmara deu ciência à prestação de contas e este ponto será
apreciado juntamente com a homologação da professora Zenilda de Lourdes Cardeal pois trata-se de situação análoga. Aprovado com uma abstenção
Hérico Gonçalves Valia�. E) Prorrogação de prazo do projeto 14/2019 in�tulado “Determinação de Compostos Orgânicos Contemplados na Resolução
CONAMA 396 em Águas Subterrâneas Coletadas na Bacia do Rio Paraopeba u�lizando as Técnicas de Cromatografia Gasosa e Cromatografia Líquida
Acopladas à Espectrometria de Massas” coordenado pelo docente Rodinei Augus�. Referência SEI 23072.223403/2020-39: o presidente esclareceu que
todos os projetos relacionados ao projeto Brumadinho deverão ter o prazo prorrogado devido à realidade relacionada à pandemia. Após deliberações, foi
sugerida a contratação de uma pessoa para ser responsável pela parte administra�va do projeto Brumadinho visto a alta demanda de documentos e
exigências de gestão. Após a votação, a prorrogação do prazo foi aprovada por unanimidade. F) Projeto de prestação de serviços in�tulado
“Desenvolvimento de filmes finos de TiO2/Ag/RGO e TiO2/Ag/RGO/Nb2O5 depositados em aço AISI 304 para aplicação como reves�mentos an�corrosivos”
coordenado pelo docente Marcelo Machado Viana. Parceria entre a UFMG e a TRIE Engenharia: aprovado com uma abstenção. G) Projeto de Iniciação
Cien�fica Voluntária in�tulado “Reaproveitamento de resíduos do agronegócio para obtenção de fibras de interesse comercial” coordenado pela docente
Arilza de Oliveira Porto para fins cadastro de discentes junto à PRPq: aprovado por unanimidade. H) Projeto de Parceria entre a UFMG e a Universidade
Federal de Goiás (UFG), por meio do projeto de doutorado in�tulado “Desenvolvimento de sistemas catalí�cos baseados em macrociclos para a fixação
química de dióxido de carbono”, em desenvolvimento pelo discente de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Química da UFG, Álvaro Farias Arruda
da Mata, orientado pelo Prof. Dr. Rafael Pavão das Chagas (UFG). Solicitação da docente Dayse Carvalho Mar�ns: o presidente solicitou à docente Dayse
Carvalho Mar�ns que apresentasse a solicitação. Após as informações a professora se re�rou da reunião para deliberação dos demais membros. Aprovado
por unanimidade. I) Relatórios de A�vidades da docente Le�cia Regina relatórios de a�vidades 2019 e 2020 da professora Le�cia Regina de Souza Teixeira
para fins de progressão funcional de Associado II para Associado III: relatórios aprovados por unanimidade. J) Parecer da Comissão para a Progressão
Funcional da docente Mariana Ramos de Almeida de da classe Adjunto CI para Adjunto CII: parecer aprovado por unanimidade. K) Parecer da Comissão para
a Progressão Funcional do docente Adolfo Henrique de Moraes Silva da classe Adjunto CI para Adjunto CII: o docente Adolfo Henrique de Moraes Silva se
re�rou da reunião para apreciação do documento pelos demais membros. O parecer foi aprovado por unanimidade. L) Parecer da comissão de Avaliação do
Estágio probatório final da docente Adriana Nori de Macedo: aprovado por unanimidade. M) Parecer da comissão de Avaliação do Estágio probatório final
da docente Amanda Silva de Miranda: aprovado por unanimidade. N) Tramitação de aprovações de prestação de contas em projetos - ICEx: professor
Eduardo Nicolau dos Santos se declarou contrário à recomendação do protocolo de tramitação sugerido para os casos de adi�vos intermediários de Termos
de Cooperação e Convênios, visto que a legislação só exige para a prestação de contas final dos projetos. Após intenso debate foi dado o encaminhamento
para sugerir à diretoria do ICEx a designação de uma Comissão supra-departamental para avaliar como deve ser o cumprimento da legislação e esclarecer
sobre os critérios de avaliação necessários a serem verificados no âmbito desta Câmara Departamental. O) Documentação da Comissão de Mudança para o
Anexo III: o presidente solicitou que o professor Eduardo Nicolau dos Santos fizesse breve apresentação do documento. Após a exposição, foi encaminhado
que o item seja adicionado à pauta da reunião extraordinária agendada para o dia 31/03/2021, quarta-feira para que os membros da Câmara possam
estudar e discu�r detalhadamente o documento. 3) Homologações: A) Termo adi�vo ao contrato 211/2020, subprojeto 12 da Chamada UFMG-Brumadinho.
Projeto de pesquisa e extensão in�tulado “Coleta e Análise de Material Par�culado Atmosférico” coordenado pela docente Zenilda de Lourdes Cardeal.
Referência SEI 23072.229589/2020-30: aprovação homologada por unanimidade. B)  Aprovação de contas dos projetos "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 " e  "Determinação de Compostos Orgânicos
Contemplados na Resolução CONAMA 396 em Águas Subterrâneas Coletadas na Bacia do Rio Paraopeba u�lizando como Técnicas de Cromatografia Gasosa
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e Cromatografia Líquida Acopladas à Espectrometria de Massas" coordenados pelo docente Rodinei Augus�: aprovação de ciência pela Câmara
Departamental por unanimidade. 4) Outros Assuntos: A) Pedido de autorização para estágio no exterior no docente Ricardo Mathias Orlando como
professor visitante no exterior pelo programa Capes Print, no Ins�tuto de Química Analí�ca da Academia de Ciências da República Tcheca (Brum, República
Tcheca) sob a supervisão do Dr. Pavel Kuban, no período de março de 2022 a janeiro de 2023: aprovado por unanimidade. B) Solicitação par�cipação na
Chamada Interna PRPG 02/2021-CAPES/PrInt para concorrer a uma bolsa a fim de realizar estágio no exterior como Professora Visitante no Departamento
de Química da Universidade de Boston (Boston, MA, Estados Unidos), sob a supervisão da Dra. Xi Ling no período de março de 2022 a fevereiro de
2023: aprovada 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, Subchefe, em 21/05/2021, às 15:13, 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 Herico Goncalves Valia�, Assistente de Tecnologia da Informação, em 21/05/2021, 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 Adolfo Henrique de Moraes Silva, Professor do Magistério Superior, em 21/05/2021, às 15:39, 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 Ricardo Mathias Orlando, Professor do Magistério Superior, em 21/05/2021, às 15:59, 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 21/05/2021, às 16:09, 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 Heveline Silva, Professora do Magistério Superior, em 21/05/2021, às 16:22, 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 Eduardo Nicolau dos Santos, Professor do Magistério Superior, em 21/05/2021, às 16:30, 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 Flavia Cris�na Camilo Moura, Professora do Magistério Superior, em 21/05/2021, às 16:30, 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 21/05/2021, às 16:40, 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 0736524 e o código CRC B57012B0.
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