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ATA DE REUNIÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL - CONVOCAÇÃO 18/2022

Aos quatro dias do mês de novembro de 2022, sexta-feira, às 13:30h, atendendo à convocação 18/2022
do Chefe do Departamento, reuniu-se na sala 122 do Departamento de Química a Câmara Departamental
com os seguintes membros: o presidente professor Luiz Claudio de Oliveira Barbosa, o vice-presidente
professor Guilherme Ferreira de Lima; os representantes dos professores �tulares: Eduardo Nicolau dos
Santos e Rosemeire Brondi Alves; as representações dos professores: Patrícia Alejandra Robles Azocar,
Dayse Carvalho da Silva Mar�ns, Flávia Cris�na Camilo Moura, Heveline Silva e Adolfo Henrique de
Moraes; 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 jus�ficou a sua
ausência. Havendo quórum, às 13:32h, o presidente iniciou a reunião com 1) Informes: A) PDI Química: o
dinheiro do Depto de Química foi empenhado em 2021. A Fundep irá descontar 7,5% de taxa de
transferência do recurso tanto do Depto de Física quanto do Depto de Química. Essa situação será
esclarecida junto à fundação. Será necessário fazer a designação de uma equipe para gerenciar o recurso
com base no PDI aprovado. O presidente solicitou autorização para re�rar de pauta o item G. A re�rada
do item foi aprovada por unanimidade. 2) Deliberações e Aprovações: A) Ata da reunião da Câmara
realizada no dia 21/10/2022: aprovada por unanimidade. B) Gestão integrada dos laboratórios de aulas
prá�cas: a professora Arilza de Oliveira Porto foi convidada para fazer uma apresentação a respeito do
item. Inicialmente, o presidente apresentou a situação atual da gestão dos laboratórios de ensino do
Departamento. Após a fala do presidente, a professora fez a apresentação da proposta de projeto e foi
aberta a discussão. Após a apresentação e esclarecimentos, a professora re�rou-se da sala. A proposta de
unificação da gestão dos laboratórios de prá�cas foi aprovada por unanimidade. O assunto retornará para
apreciação, sob a forma de resolução do Departamento. C) Resolução de criação da Comissão de espaço
�sico e bens: após apresentação, esclarecimentos, alterações e deliberação, a resolução foi aprovada por
unanimidade. D) Prorrogação do prazo de vigência do Convênio N. 10.289, projeto PES-00017-18,
firmado entre a FAPEMIG e a UFMG, com interveniência da SEDECTES/MG, bem como um
remanejamento de recursos do projeto “Implantação de Unidade Piloto para Desenvolvimento de
Tecnologia para Produção de Bioquerosene e Diesel Verde” coordenado pela professora Vânya Márcia
Duarte Pasa. SEI 23072.031392-2018-48: aprovada por unanimidade. E) Parecer da Comissão de
Progressão Funcional do Departamento de Química sobre os relatórios da professora Rita de Cássia de
Oliveira Sebas�ão para fins de progressão funcional de Associado III para Associado IV: aprovado por
unanimidade. F) Parecer da Comissão de Progressão Funcional do Departamento de Química sobre os
relatórios do professor Cleiton Moreira da Silva para fins de progressão funcional de Adjunto II para
Adjunto III: aprovado por unanimidade. G) Relatórios de a�vidades da servidora Nayara Jassanan
Resende dos Santos: re�rado de pauta H) Critérios para alocação de vagas de novos concursos para
docentes: o Departamento de Química foi contemplado com duas vagas de docentes para preenchimento
via concurso público. O prazo para publicação do edital é de 90 dias, a par�r da comunicação da
disponibilização das vagas. A próxima providência é o Departamento de Química definir quais as áreas
serão abrangidas pela seleção. Sugestão de consultar a Comissão de Encargos Didá�cos para embasar a
decisão, além de encaminhar a solicitação de 3 (três) áreas de pesquisa para os coordenadores dos
setores. 3) Homologações: A) Afastamentos NO país: Maria Helena de Araujo, Willian Ricardo Rocha,
Geraldo Magela de Lima, Rochel Montero Lago, Eduardo Eliezer Alberto, Adriana Nori de Macedo, Thiago
Teixeira Tasso, Hélio Anderson Duarte, Eduardo Nicolau dos Santos, Heveline Silva, Marcelo Mar�ns de



Sena, Ângelo de Fa�ma, Cleiton Moreira da Silva, Gilson de Freitas Silva, Arilza de Oliveira Porto, Ana
Paula de Carvalho Teixeira, Eufranio Nunes da Silva Junior, Adão Aparecido Sabino, Claudio Luis Donnici,
Willian Xerxes Coelho Oliveira, Tulio Matencio, Tiago Antônio da Silva Brandão, Joao Paulo Ataide
Mar�ns, Glaura Goulart Silva: homologados por unanimidade. B) Afastamentos DO país: Tulio Matencio,
Elionai Cassiana de Lima Gomes: homologados 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 18/11/2022, às 14:06, 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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