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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL - CONVOCAÇÃO 05/2022

No primeiro dia do mês de abril de 2022, sexta-feira, às 13:30h, atendendo à convocação 05/2022 do
Chefe do Departamento, reuniu-se a Câmara Departamental de Química com os seguintes membros: o
presidente professor Luiz Cláudio de Almeida Barbosa; o vice-presidente professor Guilherme Ferreira de
Lima; os representantes dos professores �tulares: Rosemeire Brondi Alves e Eduardo Nicolau dos Santos;
as representações dos professores: Adolfo Henrique de Moraes Silva; Heveline Silva; Patrícia Alejandra
Robles – Azocar, Flávia Cris�na Camilo Moura; Dayse Carvalho da Silva Mar�ns; o representante dos
Técnicos Administra�vos em Educação Hérico Gonçalves Valia�; o representante dos discentes
Hélio Milito Mar�ns de Amorim Neto. O outro representante dos discentes, Danniel Brandão Mendes,
jus�ficou a sua ausência. Havendo quórum, às 13:40h, o presidente iniciou a reunião. Informes: A)
Comunicado do setor de �sico-química sobre a decisão de ex�nção das turmas prá�cas PZ. Essa decisão
foi tomada por dois mo�vos: 1) Recorrentes erros nas matrículas por alunos não repetentes que geram
muitos transtornos à coordenação dos cursos, ao setor de FQ, professores das disciplinas e até para o
DRCA e 2) Baixa demanda para essa turma nos cursos de Engenharia Química, Engenharia Metalúrgica,
Física e Geologia. B) Funcionamento da can�na do DQ: na reunião da Congregação foi informado que as
can�nas con�nuam fechadas, mas o Departamento de Logís�ca de Suprimentos e de Serviços
Operacionais (DLO) está alerta a respeito do assunto e há uma licitação em andamento. C) Processo de
compra: um servidor foi re�rado da secretaria administra�va do Departamento para ser um dos
responsáveis pelas compras do Departamento com o auxílio da professora Rosemeire Brondi. O
presidente solicitou que a professora fizesse uma breve apresentação. Foi destacada a importância do
PDI do DQ e do planejamento de lista dos produtos a serem comprados. D) Atribuição de encargos
didá�cos: foi re�rado E) Concurso em andamento: o concurso para professor subs�tuto está quase
finalizado. Devido à redução do número de docentes nos úl�mos dois anos foram solicitadas à CPPD
novas vagas para concurso de docente. F) Oferta de vagas para o curso de Licenciatura em Química
modalidade a distância no Âmbito do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). Coordenação do
professor Amary César Ferreira: a Pró-Reitoria de Graduação demandou uma adequação na grade
curricular para que o projeto possa concorrer no edital. 2) Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião
da Câmara realizada no dia 25/02/2022: aprovada por unanimidade. B) Redução de jornada de trabalho
da servidora Nayara Jassanan Resende dos Santos: o presidente esclareceu a situação da servidora como
estudante e relatou as reuniões que foram realizadas com o diretor do Departamento de Recursos
Humanos da Universidade. A solicitação da servidora foi aprovada por unanimidade. C) Permuta da sala
136 por sala no Anexo III de interesse da Pós-Graduação em Inovação Tecnológica: após discussão, surgiu
uma proposta para que o coordenador do programa concorde com os termos de u�lização do espaço
�sico no Anexo III e declare ciência de que a permissão de uso do espaço é temporária assim como não
há permissão para alteração estrutural no espaço �sico (devolver o espaço nas mesmas condições -
pintada e em condições de uso). Atendidas as solicitações da Câmara, a permuta foi aprovada por
unanimidade. D) Regularização do afastamento do servidor Samuel Rezende Souza de Carvalho: feitos os
esclarecimentos, a regularização foi aprovada por unanimidade. E) Pedido de licença para capacitação da
servidora Mirra Angelina Neres da Silva registrado no SEI por meio do processo: 23072.211858/2022-73:
aprovado por unanimidade. F) Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação - PD&I
entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a empresa Geeco. Docente: Ana Paula de Carvalho
Teixeira. SEI: 23072.212963/2022-20: aprovado por unanimidade. G) Recondução da representação do



Departamento de Química junto ao Colegiado de Engenharia Química: Gaspar Diaz Muñoz, �tular, e
Heveline Silva, suplente: aprovada com uma abstenção. H) Indicação de docentes para a comissão de
avaliação de estágio probatório final do professor Thiago Teixeira Tasso: Elene Cris�na Pereira Maia,
Heitor Avelino de Abreu e Liséte Celina Lange, Professora Titular do
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – DESA/UFMG: a indicação foi aprovada por
unanimidade com indicação da professora Elene Cris�na Pereira Maia com presidente. I) Projeto de
Iniciação Cien�fica Voluntária in�tulado “Organocatálise em Transformações Químicas: Desenvolvimento
de Novos Agentes Alquilantes e Aplicações Sinté�cas” coordenado pelo docente Eduardo Eliezer Alberto:
aprovado por unanimidade. J) Projeto de Iniciação Cien�fica Voluntária in�tulado “Seleção e cul�vo de
fungos sob modulação para elicitação de metabólitos secundários como modelos de fármacos an�-
Alzheimer” coordenado pela docente Jacqueline Aparecida Takahashi: aprovado por unanimidade. K)
Projeto de Iniciação Cien�fica Voluntária in�tulado “Cannabis Sa�va: Modelagem Molecular
Mul�referência de Diferentes Canabinoides de Interesse” coordenado pelo docente Gabriel Heerdt:
aprovado por unanimidade. L) A�vidade de Extensão in�tulada “Análise de amostras por Análise Térmica
e Calorimetria” coordenada pela docente Elionai Cassiana de Lima Gomes. SEI 23072.217422/2022-98:
aprovada por unanimidade. M) A�vidade de Extensão in�tulada “Análise de Amostras por Análise
Elementar” coordenada pelo docente Thiago Teixeira Tasso. SEI 23072.217434/2022-12: aprovada por
unanimidade. N) Parecer da Comissão de Progressão Funcional do Departamento de Química sobre os
relatórios do professor Leonardo Humberto Rezende dos Santos para fins de progressão funcional de
professor Adjunto CI para CII: aprovado por unanimidade. O) Relatórios de a�vidades, 2021 e parcial de
2022, do professor Willian Xerxes Coelho Oliveira para fins de progressão funcional de Adjunto I
para Adjunto II: aprovados por unanimidade, com a correção dos cabeçalhos das planilhas. P) Relatórios
de a�vidades, 2021 e parcial 2022, da professora Flávia Cris�na Camilo Moura para fins de progressão
funcional de Associado III par Associado IV: aprovado por unanimidade. Q) Indicação do nome da
Professora Amanda Silva de Miranda para integrar o Corpo Técnico do LAREMAR: aprovada por
unanimidade. 3) Homologações: A) Par�cipação do professor Luciano Andrey Montoro do Departamento
de Química no projeto in�tulado “Avaliação de PVDFS e de compósitos usados na barreira de pressão de
dutos flexíveis envelhecidos sob scco2 e sua suscep�bilidade ao crescimento de trinca assis�do pelo meio
(ESC)”, em parceria com a empresa Shell Petróleo Brasil Ltda, coordenado pela Profa. Augusta Cerceau
Isaac Neta, da Escola de Engenharia da UFMG com duração de 48 meses: homologada por unanimidade.
B) Anuência de ofertas de a�vidades acadêmicas de graduação criadas pelo Departamento de
Química/UFMG para o curso de Graduação em Farmácia/UFMG: re�rado de pauta. C) Banca do concurso
de subs�tuto, Edital 417/2022, José Danilo Ayala (PRESIDENTE), João Paulo Ataíde Mar�ns, Adriana Nori
de Macedo, Dalva Ester da Costa (SUPLENTE): homologada 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 de departamento,
em 08/04/2022, às 14:09, 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 Flavia Cris�na Camilo Moura, Professora do Magistério
Superior, em 08/04/2022, às 14:11, 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 Dayse Carvalho da Silva Mar�ns, Professora do
Magistério Superior, em 08/04/2022, às 14:11, 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 Helio Milito Mar�ns de Amorim Neto, Usuário Externo,
em 08/04/2022, às 14:12, 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 Eliezer Alberto, Professor do Magistério
Superior, em 08/04/2022, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
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do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Alejandra Robles Azocar, Professora do
Magistério Superior, em 08/04/2022, às 14:23, 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 08/04/2022, às 14:35, 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 1367155 e
o código CRC 20FB8907.

Referência: Processo nº 23072.201988/2022-06 SEI nº 1367155
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