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

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL - CONVOCAÇÃO 08/2022

Aos treze dias do mês de maio de 2022, sexta-feira, às 14h, atendendo à convocação 08/2022 do Chefe
do Departamento, reuniu-se na sala 122 do Departamento de Química a Câmara Departamental 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;
Patrícia Alejandra Robles – Azocar, Flávia Cris�na Camilo Moura; Eduardo Eliezer Alberto; 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 representante discente Danniel
Brandão Mendes jus�ficou a ausência. Havendo quórum, às 14:04h, o presidente iniciou a reunião
solicitando a inclusão do item de pauta “Comunicado a respeito da data-limite para apresentação de
documentos à Câmara”. Aprovado por unanimidade. 1) Informes: A) Contratação de professores
subs�tutos: o processo sele�vo já está em fase de contratação dos aprovados considerando as duas vagas
inicialmente disponíveis. O aproveitamento dos demais candidatos foi deferido pela CPPD e os demais
processos já estão sendo instruídos. B) Encargos didá�cos: já estão alocados, mas não finalizados devido
à alocação de encargos para os professores subs�tutos. C) Material radioa�vo: o Departamento de
Química foi subme�do à inspeção, virá uma equipe do Pernambuco para re�rar o lixo radioa�vo que está
no DQ. 2) Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião da Câmara realizada no dia 29/04/2022:
aprovada por unanimidade. B) Comunicado a respeito da data-limite para apresentação de documentos à
Câmara: após deliberações, o prazo para envio do projeto, que necessite de emissão de parecer por
assessor da câmara, será de 12:00h da sexta-feira que antecede a reunião da Câmara Departamental
(calendário de reuniões disponível no site do departamento); os demais documentos terão prazo para
entrega até 12 horas da quarta-feira da semana da reunião. O comunicado a ser enviado à comunidade
do DQ foi aprovado por unanimidade. C) Relatórios de a�vidades, 2021 e parcial de 2022, do professor
Guilherme Ferreira de Lima para fins de progressão funcional de adjunto CII para adjunto CIII: o professor
Guilherme Ferreira de Lima re�rou-se da reunião. Após as deliberações, os relatórios foram aprovados
por unanimidade. Foi dado o encaminhamento de orientar os professores a respeito de apresentar
apenas o(s) código(s) do(s) ar�go(s), para o(s) qual(is) os docentes emitem parecer (avaliação por pares
de periódicos indexados), que constam nos relatórios. O professor Guilherme Ferreira de Lima foi
chamado para retornar à reunião. D) Prorrogação de afastamento para estudo no exterior do servidor
Samuel Rezende Souza de Carvalho: o presidente cedeu a palavra ao professor Adolfo Henrique de
Moraes Silva que foi o parecerista do processo. Após os esclarecimentos, a prorrogação do afastamento
foi aprovada por unanimidade. E) Estabelecimento de Convênio com a Associação Mantenedora do
Museu das Minas e do Metal para realização do evento Química Faz Bem. Projeto coordenado pelo
professor Leonardo Humberto Rezende dos Santos: aprovado por unanimidade. F) Re�ficação do
formulário de composição de equipe da a�vidade de Extensão “Monitoramento da Qualidade dos
Combus�veis e Óleos Lubrificantes em Minas Gerais” coordenada pela professora Vânya Márcia Duarte
Pasa. SEI 23072.243269/2021-73: assumindo que a docente não esteja excedendo a carga horária
permi�da por lei, a re�ficação foi aprovada por unanimidade. G) Prorrogação da Ficha de Gestão do
projeto financiado pela CODEMGE, in�tulado "Criação de Infraestrutura e Competência Técnica para
Cer�ficação de Combus�veis para Aviação" coordenado pela professora Vânya Márcia Duarte Pasa.
Processo SEI 23072.029416/2018-07: o�cio 66 - (SEI 1417232) e Ficha de Gestão (SEI 1438353): aprovada
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por unanimidade. H) Produção de bioQAv e olefinas lineares de cadeia longa a par�r de biodiesel e corte
C4 de FCC coordenado pelo professor Eduardo Nicolau dos Santos: o professor Eduardo Nicolau dos
Santos re�rou-se da sala. O presidente cedeu a palavra para a parecerista, professora Flávia Cris�na
Camilo Moura, esclarecer o projeto. Após as colocações, o projeto foi aprovado por unanimidade. I)
Análise do Termo de Cooperação para compar�lhamento das obrigações entre a FCO e a UNIDADE
EMBRAPII POWER TRAIN. A Unidade EMBRAPII é resultado da associação do LEC - Laboratório de Ensaios
de Combus�veis (coordenado pela professora Vânya Márcia Duarte Pasa do Departamento de Química)
com o Laboratório TESLA Engenharia de Potência e com o CTM - Centro de Tecnologia da Mobilidade,
ambos da Escola de Engenharia, sendo coordenada pelo Professor Braz de Jesus Cardoso Filho da
Engenharia Elétrica. Termo de cooperação aprovado por unanimidade. J) A�vidade de Extensão in�tulada
“Determinação das propriedades magné�cas de amostras u�lizando o magnetômetro equipado com
sensor SQUID” coordenada pelo professor Humberto Osório Stumpf. SEI 23072.225013/2022-65:
aprovada por unanimidade. K) Regulamentação da Comissão de Espaço Físico do Departamento de
Química/UFMG: após as deliberações, a regulamentação foi aprovada por unanimidade. L) Propostas de
alocação de espaço �sico no Anexo 3: aprovadas por unanimidade. M) Resolução que cria critérios para a
gestão do espaço �sico e a atribuição de laboratório de pesquisa para professores pesquisadores do
Departamento de Química/UFMG: re�rado de pauta. N) Edital Medalha Vargas edição 2022: o presidente
propôs que a Comissão que fará a seleção dos indicados seja composta pelos professores aposentados do
DQ: Dorila Piló Veloso, José Domingues Fabris e Eucler Bento Paniago e do membro externo Jailson
Bi�encourt de Andrade (Universidade Federal da Bahia). A composição da comissão foi aprovada por
unanimidade. O cronograma inicialmente proposto é: 30/06/2022 como data limite para envio das
indicações e 20/08/2022 como data limite para divulgação do resultado, a data da premiação será
posteriormente decidida. O) Prestação de Contas do Projeto Brumadinho coordenado pela professora
Clésia Cris�na Nascentes. SEI 23072.229687/2020-77: aprovada por unanimidade. 3) Homologações: A)
Anuência à par�cipação da professora Rita de Cássia de Oliveira Sebas�ão, na condição de Coordenadora
Geral da proposta de projeto in�tulada “Desenvolvimento de metodologia teórico-computacional para
Determinação da Ciné�ca de combustão em motores”, elaborada em parceria com a empresa FIAT
CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA para submissão do Projeto no edital Rota2030: aprovado com uma
abstenção. B) Aproveitamento de candidatos a professor subs�tuto no Departamento de Química:
aprovado 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 Helio Milito Mar�ns de Amorim Neto, Usuário Externo,
em 27/05/2022, às 14:15, 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�, Técnico de Tecnologia da
Informação, em 27/05/2022, às 14:22, 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 Patricia Alejandra Robles Azocar, Professora do
Magistério Superior, em 27/05/2022, às 14:22, 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 Dayse Carvalho da Silva Mar�ns, Professora do
Magistério Superior, em 27/05/2022, às 14:30, 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 Rosemeire Brondi Alves, Professora do Magistério
Superior, em 27/05/2022, às 14:34, 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 27/05/2022, às 14:36, 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 Adolfo Henrique de Moraes Silva, Professor do
Magistério Superior, em 27/05/2022, às 15:11, 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 Eduardo Nicolau dos Santos, Professor do Magistério
Superior, em 27/05/2022, às 15:11, 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 Guilherme Ferreira de Lima, Subchefe de departamento,
em 27/05/2022, às 15:42, 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 Luiz Claudio de Almeida Barbosa, Chefe de
departamento, em 27/05/2022, às 15:43, 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
31/05/2022, às 11:12, 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 1484834 e
o código CRC 35E8E4ED.
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