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

ATA REUNIÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL – CONVOCAÇÃO 14/2020

Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2020, segunda-feira, às 15h, de modo remoto, atendendo à
Convocação 14/2020 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 �tulares Rosemeire Brondi Alves e Geraldo Magela
de Lima; os representantes dos professores Renata Diniz, Patrícia Alejandra Robles Azocar, Jarbas
Magalhães Resende, Le�cia Malta Costa e Dayse Carvalho da Silva Mar�ns. A representante dos discentes
Ingrid Fernandes Silva jus�ficou a sua ausência e o representante �tular dos técnicos administra�vos em
educação, Victor Rubim Ota�, não jus�ficou a sua ausência enquanto a sua suplente, Ana Carolina
Beltrão Mou�nho, está em férias regulamentares. Havendo quórum, às 15:08h, o presidente iniciou a
reunião, ques�onando a respeito da par�cipação da representação dos discentes da graduação nas
reuniões da Câmara e solicitou a verificação da situação para viabilizar a recomposição da referida
representação. 1) Informes: A) Férias do chefe do DQ 20/12 a 03/01 e do subchefe 21/12 a 11/01. O 
Decano será o professor Geraldo Magela de Lima que estará de férias somente do dia 01/01 a
03/01/2021: após apresentação de jus�fica�va do professor Geraldo Magela de Lima, da necessidade de
acompanhamento de pessoa da família em caso de doença (pai), foram verificados os períodos de férias
dos demais membros da Câmara seguindo as respec�vas datas de admissão. Após a conferência,
verificou-se que a professora Rosemeire Brondi Alves ficará como decana no período de 21 a 25 de
dezembro de 2020 e a professora Le�cia Malta Costa o fará no período de 26 a 31 de dezembro de 2020.
B) Implementação do Novo Currículo do Curso de Nutrição da UFMG: o presidente cedeu a palavra para
o vice-presidente. O professor Vito Modesto De Bellis fez esclarecimentos e solicitou o encaminhamento
do documento para o coordenador do setor de Química Inorgânica. C) OFÍCIO CIRCULAR Nº
30/2020/PRORH-GAB-UFMG - Informações sobre a Jornada Especial de 30h: não houve prorrogação das
portarias de concessão da jornada especial de trabalho de 30 horas semanais na UFMG, excetuando-se o
Hospital das Clínicas. O chefe solicitou que o o�cio fosse encaminhado aos TAEs para conhecimento.
2) Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião da Câmara realizada no dia 04/12/2020: aprovada por
unanimidade. B) Relatórios de a�vidades da professora Adriana Ferreira Faria para fins de progressão
funcional de Associado I para Associado II: aprovados por unanimidade. C) Relatórios de a�vidades do
prof. Fabiano Vargas Pereira para fins de progressão funcional de Associado II para Associado III:
aprovados por unanimidade. D) Férias da professora Dayse Carvalho da Silva Mar�ns: a professora
Dayse Carvalho da Silva Mar�ns jus�ficou o pedido e se re�rou da reunião. Após deliberações, a
solicitação foi aprovada por unanimidade. E) Indicação de 1 (um) representante �tular e 1 (um) suplente
para o Colegiado do Curso de Biomedicina em subs�tuição às professoras Mariana Ramos de Almeida e
Elionai Cassiana de Lima Gomes: foi decidido, por unanimidade, que a indicação para representação será
a professora Elionai Cassiana de Lima Gomes como �tular e Mariana Ramos de Almeida como suplente.
F) Adi�vo do Projeto de pesquisa in�tulado “Desenvolvimento de Tecnologias contra o Covid-19 e
Materiais inteligentes” coordenado pelo docente Rubén Dario Sinisterra Millán. Projeto aprovado em
reunião da Câmara realizada no dia 02/06/2020: o professor Rubén Dario Sinisterra Millán detalhou a
situação do projeto e se re�rou da reunião para apreciação. Após deliberações, o adi�vo foi colocado em
votação e obteve aprovação unânime. G) Documentos produzidos pela Comissão de retorno às
a�vidades não adaptáveis ao modo remoto: o presidente propôs uma inversão de pauta para que o item
2-G ficasse para o final da reunião, ou seja, apreciado após o item 4) Outros assuntos. A proposta foi
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aprovada por unanimidade. 3) Homologações: A) Projeto de pesquisa e desenvolvimento a ser
executado em parceria com a empresa Vale in�tulado “Desenvolvimento de reves�mento polimérico
nanoestruturado de alto desempenho - Fase 2: Aumento de escala na produção de nanomaterial de
carbono e fabricação de placas de reves�mento de chutes para testes em campo” coordenado pela
docente Glaura Goulart Silva: homologado por unanimidade. 4) Outros Assuntos: A) Termo adi�vo ao
subprojeto 16 - projeto Brumadinho: a professora Le�cia Malta Costa fez esclarecimentos e se re�rou da
reunião. Após deliberações, o termo adi�vo foi aprovado por unanimidade. B) Calendário de reuniões da
Câmara Departamental 2021 (janeiro: 15/01 e 29/01; fevereiro: 05/02 e 26/02; março: 12/03 e 26/03;
abril: 09/04; maio: 07/05 e 21/05; junho: 11/06 e 25/06; julho: 09/07 e 23/07; agosto: 06/08 e 20/08;
setembro: 03/09 e 17/09; outubro: 01/10 e 15/10; novembro: 05/11 e 19/11; dezembro: 03/12 e
17/12): foi re�rada a reunião sugerida para o mês de abril devido às férias previstas no calendário da
Universidade. Com a ressalva para acompanhar o calendário da UFMG definido para o ano de 2021, a
proposta de calendário de reuniões da Câmara Departamental de Química foi aprovada por unanimidade.
G) Documentos produzidos pela Comissão de retorno às a�vidades não adaptáveis ao modo remoto:
após a deliberações, os documentos foram subme�dos à votação. Os documentos foram aprovados 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 Anderson Dias, Professor do Magistério Superior, em
15/01/2021, 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 Victor Rubim Ota�, Técnico em Quimica, em 15/01/2021,
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 Geraldo Magela de Lima, Professor do Magistério
Superior, em 15/01/2021, 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 Le�cia Malta Costa, Membro de comissão, em
15/01/2021, às 15:26, 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 Renata Diniz, Professora do Magistério Superior, em
15/01/2021, 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 Rosemeire Brondi Alves, Professora do Magistério
Superior, em 15/01/2021, às 15:32, 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 Vito Modesto de Bellis, Subchefe de departamento, em
15/01/2021, às 15:45, 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 15/01/2021, às 16:11, 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 15/01/2021, às 17:14, 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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