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Assunto sobre o LabCri
De chefia <chefia@qui.ufmg.br>
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Prezado Rogério 
 
Te agradeço por ter recebido minha demanda de última hora e me encaminhado uma resposta tão rápida. 
Outro dia recebi do Nivaldo um email no qual ele solicitava a indicação de um pesquisador do DQ para ser
apreciado pela Câmara da Física. Veja email anexo. Nesta mensagem ele anexa um documento de uma
importante iniciativa conjunta dos nossos departamentos na aquisição de um equipamento na década de 90.
Veja também o anexo. 
Desde que se iniciou esta discussão, a respeito da criação do LIPq LabCri, participamos das reuniões e
manifestamos interesse em participar do Comitê Gestor. Não sei se era de seu conhecimento esta mensagem
do Nivaldo, pois ela pressupõe que já haveria um consenso em relação a quem deveria indicar os membros do
Comitê Gestor. Não atendi o pedido dele, pois aguardava um avanço nas discussões que se iniciaram antes
até da última reunião da Congregação e que culminaram na sua resposta. Este assunto será objeto de
discussão na nossa próxima reunião de Câmara nesta sexta. 
Considerei muito gentil o pedido do Nivaldo e imagino que esta indicação, de um pesquisador da Química,
seria apreciada e aprovada pela Câmara da Física como um dos quatro membros do Comite Gestor do ICEx.
Veja que o efeito final é o mesmo, mas atender nossa solicitação seria reconhecer o papel histórico do
nosso departamento, sem que a Física deixasse de ter a maioria dos representantes, inclusive o
coordenador, neste Comitê. 
Como disse na minha carta, contratamos 3 pesquisadores nesta área que certamente contribuirão no
crescimento desta área de pesquisa na UFMG. 
 
 
--  
Atenciosamente 
 
Dario Windmoller 
Chefe do Departamento de Química
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