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Aos professores participantes/envolvidos na proposta do LIPq-LabCri 
 
Prezados colegas 
 Lhes escrevo para relatar os eventos finais relativos ao Cadastramentos de LIPqs na UFMG, o 
qual envolve o LabCri. 
 Em resposta à chamada 02-2017 da Pró-Reitoria de pesquisa, foram apresentadas duas propostas 
de credenciamento de LIPqs sediados no Departamento de Física (DF), a saber, o LIPq-LabCri e LIPq-
LCPNano. O processo de análise e avaliação das propostas por parte da PRPq incluiu a visita aos 
laboratórios pleiteantes, no dia 10 de outubro, de uma Comissão Externa composta por 5 membros. A 
avaliação completa se encerrou nos últimos dias do mês e no dia 30 recebi uma mensagem da PRPq 
contendo o parecer da comissão externa e uma indicação da Câmara de Pesquisa.  
 A comissão externa fez a seguinte recomendação: 
“tendo em vista a similaridade e complementaridade das técnicas experimentais e do objeto de estudo, 
com estruturas localizadas fisicamente próximas, é natural sugerir a fusão das propostas do LCPNano e 
LabCri, otimizando o uso de recursos materiais, humanos e de gestão.” 

 A mensagem da PRPq, baseada nesta recomendação, informa que “...a Câmara de Pesquisa 

indicou o cadastramento de um único Laboratório Institucional de Pesquisa relacionado às duas 
propostas enviadas pelos senhores. Indica-se a fusão das propostas, mas fica a cargo dos grupos e 
unidades consorciadas a decisão pela fusão ou pela escolha de uma das duas propostas para 

cadastramento como LIPq”.  

 Na manhã do dia 31, o chefe do DF se reuniu com os coordenadores das duas propostas – prof. 
Luis Cançado e eu – a fim de saber que posição deveria ser levada à reunião da Câmara. Informei ao 
chefe que o projeto aprovado pela FINEP, que reconhece e credencia o LabCri como Laboratório 
Multiusuário Consolidado, coloca restrições quanto ao seu funcionamento, inibindo a possibilidade de 
alteração na sua estrutura atual, conforme apresentada àquela instituição. Assim, a opção de fusão não 
poderia ser considerada para o LIPq-LabCri nesse momento.  

 Na reunião da Câmara do DF, ocorrida no mesmo dia, o tema foi colocado em discussão. 
Baseados na mensagem da PRPq, os membros da Câmara do DF tiveram que fazer um escolha entre uma 
das duas propostas. Após algumas considerações e feita a votação, o LCPNano foi escolhido. 

 Venho aqui agradecer a participação de todos, nos diferentes níveis de envolvimento, e 
manifestar minha surpresa e, obviamente, insatisfação com a conclusão desse processo. Sinto muito pelo 
desgaste que tivemos na elaboração da proposta. Quero reforçar que o LabCri continuará operando como 
laboratório multiusuário, como de hábito, e seguirá agenda de atividades baseadas na minuta de convênio 
assinado com a FINEP. Nesse sentido, iremos propor uma reunião em breve para atualizar o regimento 
do laboratório, definir política e planos de trabalho de nossa equipe. 

 Atenciosamente  

 

   Nivaldo L. Speziali 

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2017 


