
Ata da reunião da Comissão Avaliadora da Medalha José Israel Vargas, Edição 2022. 

 

Às 10 horas do quarto dia de agosto de 2022 a comissão avaliadora formada pelos professores 

Dorila Piló Veloso (Presidente), Eucler Bento Paniago, José Domingues Fabris e Jailson 

Bittencourt de Andrade reuniu-se, virtualmente, pela plataforma Google Meet para deliberar 

sobre o vencedor da Edição de 2022 da medalha José Israel Vargas, concedida pelo 

Departamento de Química da UFMG. Para a edição de 2022, atendendo ao edital Nº 

904/2022/ICEX-SECQUI-UFMG, foram indicados os seguintes nomes: Alaíde Braga de Oliveira, 

Érico Marlon de Moraes Flores, Mozart Neves Ramos e Ronaldo Aloise Pilli. Às 10:11h, a 

Presidente deu início à reunião saudando os demais participantes e atestando que checou todos 

os aspectos formais em relação aos indicados. Na sequência ela abriu a palavra para os demais 

participantes. O professor Eucler Bento Paniago foi o primeiro a se manifestar e indicou a 

professora Alaíde Braga de Oliveira. Na sequência, o Prof. Jailson Bittencourt de Andrade 

assumiu a palavra e indicou a professora Alaíde Braga de Oliveira. O terceiro a ponderar foi o 

Professor José Domingues Fabris que manifestou sua dúvida entre a indicação dos Professores 

Mozart Neves Ramos e Alaíde Braga de Oliveira, destacando a relevância nacional do Prof. 

Mozart, chamando a atenção que, em 2021, não houve concessão da medalha. A última a 

ponderar foi a Professora Dorila Piló Veloso que ponderou a relevância da Professora Alaíde 

Braga de Oliveira na formação de professores e, na sequência, indicou que havendo uma 

segunda colocação, ela indicaria o professor Ronaldo Aloise Pilli. Aberta a discussão, o Professor 

Eucler Bento Paniago manifestou que acompanhava as opiniões da professora Dorila Piló Veloso 

e manifestou que não concordava em indicar um segundo nome. Após algumas deliberações, a 

comissão indicou, por unanimidade, a Professora Alaíde Braga de Oliveira, ressaltando a 

grande relevância científica dos demais indicados. A Presidente da comissão sugeriu levar à 

Câmara Departamental a possibilidade de abrir uma nova chamada para a medalha José Israel 

Vargas referente ao ano de 2021, aproveitando os candidatos já indicados, a comissão já 

instaurada e com prazo para apresentação de eventuais novos candidatos. Nada mais havendo, 

às 10:45h a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e eu, Guilherme 

Ferreira de Lima, lavrei a presente ata que segue assinada pelos membros da comissão. 
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