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

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL - CONVOCAÇÃO 14/2022

Aos nove dias do mês de setembro de 2022, sexta-feira, às 13:30h, atendendo à convocação 14/2022 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;
Heveline Silva; Patrícia Alejandra Robles – Azocar, Flávia Cris�na Camilo Moura; Dayse Carvalho da Silva
Mar�ns; os representantes dos TAE´s Hérico Gonçalves Valia� e o representante dos discentes Hélio
Milito Mar�ns de Amorim Neto. O representante discente Danniel Brandão Mendes não jus�ficou a
ausência. Havendo quórum, às 13:37h iniciou-se a reunião com os 1) Informes: A) Can�na do DQ: o DLO
não aceitou a devolução do espaço como foi devolvido. O an�go permissionário não fez a reforma. Fim
de setembro deverá ser instalada a nova lanchonete. B) Servidor novo Diogo: lotação na secretaria do
DQ. C) PDI: tramitação do processo. O documento não permite a contratação de funcionários que podem
ser supridos por concurso. Portanto, a PRORH deve dar anuência para critérios e exigências para o
pessoal. Os documentos devem ser aprovados pela procuradoria federal. 2) Deliberações e Aprovações:
A) Ata da reunião da Câmara realizada no dia 26/08/2022: aprovada por unanimidade. B) Cadastramento,
junto à PRPq-UFMG, de projeto de Iniciação Cien�fica Voluntária in�tulado “Estudo fitoquímico de
plantas da família celastraceae, síntese e avaliação de a�vidades biológicas de derivados de seus
metabólitos secundários” coordenado pelo professor Diogo Montes Vidal: aprovado por unanimidade
com a sugestão de formatar o projeto ao padrão adotado pelo Departamento de Química. C)
Cadastramento, junto à PRPq-UFMG, de projeto de Iniciação Cien�fica Voluntária in�tulado
"Desenvolvimento, Caracterização e Testes Elétricos de células a combus�vel de Óxido Sólido"
coordenado pelo professor Tulio Matencio: aprovado por unanimidade. D) Inclusão de novo formulário
de composição de equipe no projeto in�tulado “A SBQ-MG como propagadora da ciência mineira nas
redes sociais” coordenado pela professora Heveline Silva. SEI 233719/2022-09: aprovado por
unanimidade. E) Projeto de extensão “34º Encontro Regional da SBQ-MG”, nos dias 09, 10 e 11 de
dezembro de 2022 a ser realizado no CAD 1 da UFMG coordenado pela professora Heveline Silva. SEI
253019/2022-22: a professora Heveline Silva, como coordenadora do projeto, fez esclarecimentos a
respeito da organização do evento. Após os esclarecimentos, o projeto foi aprovado por unanimidade
com o apoio do Departamento de Química para a realização do encontro. F) Relatório de a�vidades do
professor Eufrânio Nunes para fins de progressão funcional de Associado II para Associado III: aprovado
por unanimidade. G) Relatório de a�vidades da professora Ana Paula de Carvalho Teixeira para fins de
progressão funcional de Adjunto CIII para Adjunto CIV: aprovado por unanimidade. H) Relatório de
a�vidades do professor Dayse Carvalho da Silva Mar�ns para fins de progressão funcional de Associado I
para Associado: a professora Dayse Carvalho da Silva Mar�ns se re�rou da reunião. O relatório foi
aprovado por unanimidade. A professora foi chamada para voltar. I) Requerimento para Alteração de
Regime de Trabalho Docente - Renata Costa Silva Araújo de Regime parcial (20 horas) para Regime
Integral (40 horas), com dedicação exclusiva; SEI 23072.252323/2022-52: aprovação unânime da
alteração do horário de trabalho de 20 para 40 horas com dedicação exclusiva, porém a solicitação, para
trabalho nos turnos da manhã e da tarde não foi aprovado, pois o curso de Química Tecnológica para o
qual a professora ministra aula é noturno, ou seja, o horário de trabalho da professora deverá ser de 13h
às 22h. J) Barema do concurso para a área de Ensino: após deliberações, o Barema do concurso para a
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área de ensino sofreu algumas alterações e foi aprovado por unanimidade. K) Resolução nº 01/2022 da
Comissão de Realocação de Bens: o presidente fez o histórico da elaboração do documento, a professora
Flávia Cris�na Camilo Moura fez esclarecimentos como membro da comissão. Após deliberações, sugeriu-
se o acréscimo do item a respeito do desfazimento de itens inservíveis. Feita a alteração, o documento da
Comissão foi endossada pela Câmara e recomendou-se a disponibilização para consulta pública. L)
Resolução da comissão de espaço �sico: o presidente sugeriu que o documento fosse analisado por item.
O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Após a leitura ar�go por ar�go do documento, foram
sugeridas alterações na redação. A Resolução foi endossada pela Câmara e recomendou-se a
disponibilização do documento para consulta pública. N) Distribuição atual dos encargos didá�cos de
2022/02: o presidente esclareceu a apresentação do documento no segundo
semestre. 3) Homologações: A) Anuência da disciplina QUI003 INTRODUÇÃO Á QUÍMICA ORGÂNICA para
o curso de Engenharia Ambiental: o documento foi homologado por unanimidade. B) Anuência da
disciplina QUIXXX SEGURANÇA E TÉCNICAS BÁSICAS DE LABORATÓRIO para o curso de Engenharia
Metalúrgica: o documento foi homologado 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 Herico Goncalves Valia�, Técnico de Tecnologia da
Informação, em 07/10/2022, 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 Adolfo Henrique de Moraes Silva, Professor do
Magistério Superior, em 07/10/2022, 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 Guilherme Ferreira de Lima, Subchefe de departamento,
em 07/10/2022, 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 Luiz Claudio de Almeida Barbosa, Chefe de
departamento, em 07/10/2022, 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 Rosemeire Brondi Alves, Professora do Magistério
Superior, em 07/10/2022, às 14:13, 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 Adriana Nori de Macedo, Professora do Magistério
Superior, em 07/10/2022, às 14:14, 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 07/10/2022, às 14:14, 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 07/10/2022, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 1768969 e
o código CRC F507F7E7.
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