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CURSOS E PERCURSOS

QUÍMICA

➢ Bacharelado (diurno)

➢ Formação Livre

➢ F.C. Química Tecnológica

➢ F. C. Química de Materiais

➢ F. C. Química Fina

➢ F. C. Ambiental

➢ Licenciatura (diurno e noturno)

QUÍMICA TECNOLÓGICA - BACHARELADO

➢ Formação Livre

➢ F.C. Química Industrial

➢ F.C. Pesquisa e Desenvolvimento

➢ F.C. Aberta



Número total de alunos de Graduação nos 

diversos cursos, 529 alunos

5%

33%

30%

32%

Licenciatura Diurno

Licenciatura Noturno

Bacharelado

Bacharelado Tecnológico



Número Total de Formandos  Químicos da UFMG 

2013-2017
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2013/1 QUÍMICA - DIURNO
2013/1 QUÍMICA - NOTURNO

2013/2 QUÍMICA - DIURNO

2013/2 QUÍMICA - NOTURNO

2013/2 QUÍMICA TECNOLÓGICA

2014/1 QUÍMICA - DIURNO

2014/1 QUÍMICA - NOTURNO

2014/1 QUÍMICA TECNOLÓGICA

2014/2 QUÍMICA - DIURNO

2014/2 QUÍMICA - NOTURNO

2014/2 QUÍMICA TECNOLÓGICA

2015/1 QUÍMICA - DIURNO

2015/1 QUÍMICA - NOTURNO
2015/1 QUÍMICA TECNOLÓGICA

2015/2 QUÍMICA - DIURNO

2015/2 QUÍMICA - NOTURNO

2015/2 QUÍMICA TECNOLÓGICA

2016/1 QUÍMICA - DIURNO

2016/1 QUÍMICA - NOTURNO

2016/1 QUÍMICA TECNOLÓGICA

2016/2 QUÍMICA - DIURNO

2016/2 QUÍMICA - NOTURNO

2016/2 QUÍMICA TECNOLÓGICA

2017/1 QUÍMICA - DIURNO

2017/1 QUÍMICA - NOTURNO

2017/1 QUÍMICA TECNOLÓGICA

TOTAL

TOTAL



AVALIAÇÕES 

➢ ENADE

➢ 4 – Licenciatura em Química

➢ 5 – Bacharelado em Química

➢ 5 – Bacharelado em Química 

Tecnológica

➢GUIA DO ESTUDANTE 2017

➢ 4 estrelas – Licenciatura em Química

➢ 5 estrelas – Bacharelado em Química

➢ ÍNDICE GERAL DE CURSOS

➢ 4 – Bacharelado e Licenciatura



Números da Pós-Graduação em 

Química da UFMG, 2016

170 alunos de Mestrado

100 alunos de Doutorado

60 orientadores

Total de Defesas:    683  Mestrado

 562 – Doutorado

220 artigos/ano



Alguns Destaques da Produção 

Tecnológica e Inovação da UFMG

• 3098 Professores na UFMG 2016;

• 809 Patentes; media de 0,26 patente/professor 

UFMG

• 248 Patentes no Instituto de Ciências Exatas-Icex, 

30,9 % do total das patentes da UFMG;

• Icex 331 professores, media de 0,74 

patente/professor-Icex;

• Departamento de Química 98 professores, 198 

patentes, média de 2,0 patente/professor, Química;

• 12 processos de transferências de tecnologia, 15% 

das TT da UFMG;

• 7 spin-off a partir de tecnologias do DQ-UFMG.



Qualificação das 198 Patentes do 

Departamento de Química da UFMG



Dados Departamento de Química UFMG 

12/12/2017



Dados Departamento de Química UFMG 

12/12/2017
Departamentos Encargos

Didáticos

Grad Bolsas 

Grad

PG Pq Ext Dimensão 

ideal

Dimensão 

Real

Alocação 

de vagas

Ciências 

Computação

47,1 7,5 0,8 8,5 5,3 0,7 71,9 66

Estatística 20,5 3,3 0,3 2,1 1,3 0,4 28,3 30

Física 45,9 7,3 1,0 10,2 5,3 0,7 72,3 74

Matemática 52,3 8,4 0,9 5,1 2,4 0,9 72,0 74 2

Química 69,3 11,1 1,5 11,4 6,8 1,0 108,0 106 3



Dados Departamento de Química UFMG 

12/12/2017



Dados Departamento de Química UFMG 

12/12/2017



Compromissos com o Departamento de Química 

UFMG 12/12/2017

1. Fazer um planejamento estratégico para o Departamento de

Química, logo no primeiro semestre de 2018;

2. Inovar, modernizar, digitalizar e criar boas práticas nos diferentes

setores administrativos, de ensino, pesquisa, de infraestrutura e de

extensão, de forma a aumentar a transparência, eficiência e

acompanhamento da comunidade nas atividades do DQ;

3. Discutir a implementação de uma nova Governança para o DQ,

para que dê a ele uma maior eficiência, interação e busca de

harmonização, em sua administração das atividades fins como ensino,

pesquisa, extensão e interação Universidade-Empresa;



Compromissos com o Departamento de Química 

UFMG 12/12/2017

4. Discutir a valorização das atividades de ensino,

pesquisa, extensão e interação Universidade-

Empresa do Corpo Docente;

5. Abrir uma discussão com toda a comunidade

para buscar de forma coletiva fontes federais,

estaduais e outras fontes para a manutenção de

nossa infraestrutura e se possível o seu crescimento

para poder atender o ensino de graduação, pós-

graduação e pesquisa;



Compromissos com o Departamento de Química UFMG 

12/12/2017

6. Fazer um plano de desenvolvimento profissional,

qualificação, reconhecimento e valorização da produção

técnico-científica dos TAEs;

7. Avaliar e aprimorar as atividades extracurriculares dos

discentes tais como: monitorias, atividades esportivas,

atividades culturais e ações junto ao ICEx e à

Administração Central de atividades de apoio à saúde

mental do corpo discente e da Comunidade do DQ;

8. Criação de um Programa Sempre Química UFMG, de

forma a atrair todos os discentes, docentes e TAEs que por

aqui passaram e queiram e possam colaborar ou doar para

o DQ-UFMG, tempo, treinamento, tutorias, equipamentos,

etc.;

9. Finalmente aumentar a harmonização, a humanização

e o convívio da Comunidade do DQ.



Propostas



Proposta de Estrutura Administrativa do 

Departamento de Química da UFMG

Assembleia 
Departamental

Assessoria 
de Ensino

Assessoria 
de 

Pesquisa

Assessoria 
de Extensão

Câmara 
Departamental Chefia do 

DQ

Assessoria Interação 
Universidade-Empresa e 
Captação de Recursos 

e Inovação

Assessoria de 
Difusão

Científica-
Tecnológica e 

Cultural

Assessoria de 
Infraestrutura e 

Serviços



Proposta de Estrutura Administrativa do DQ

Divisão de 
Ensino do 
DQ-UFMG

Setores

Acadêmicos

Físico-
Química

Química 
Orgânica

Laboratórios e 
Coordenação 

de Aulas 
Práticas

Físico-
Química

Química 
Analítica

Química

Geral e 
Inorgânica

Química 
Inorgânica

Química 
Analítica

Química 
Orgânica

Integração 
Acadêmica: 
Graduação, 

Pós-Graduação 
e EAD

Química 
Geral



Proposta de Estrutura Administrativa do DQ

Divisão de 
Pesquisa do 
DQ-UFMG

Secretária de Convênios 
de Pesquisa e  

Internacionalização

Físico-
Química

Química 
Orgânica

Laboratórios de 
Pesquisa ou 

Pesquisa/Extensão

Físico-
Química

Núcleo de 
Assessoramento de 

Pesquisa NAPq



Proposta de Estrutura Administrativa do DQ

Divisão de Infraestrutura e 
Serviços 

Central Analítica

-Cromatografia Liquida e 
Gasosa;

-Absorção Atómica;

-Análise Térmica

-Raios-X

-Análise CHN;

-Infravermelho;

-Ultravioleta de Dicroísmo 
Circular;

-Espectrometria de Massas;

-LIP- RMN.

Secretária Geral do 
DQ-UFMG Oficinas e Rede de 

Dados do DQ-UFMG

-Mecânica;

-Eletrônica;

-Rede de Dados 
e Informática;

-Criogenia;

-Hialotécnica.

Entreposto de 
Reagentes e Resíduos

Biblioteca

Serviços Gerais

Compras

REDENCOP

-Apoio às 

atividades 

acadêmicas;

-Seção de 

Pessoal;

-Seção de 

Concursos e 

progressões;

-

Assessoramento 

à Chefia e 

Câmara 

Departamental;

-Reprografia. 



Proposta de Estrutura Administrativa do DQ

Chefia do DQ-UFMG

Divisão de Extensão

-Núcleo de 
Prestação de 

Serviços;

-Atividades de 
Extensão e atenção 

à comunidade;

Laboratórios de 
Extensão ou 

Pesquisa/extensão.

Divisão de Inovação, 
Captação de 

Recursos e Parcerias

Divisão de Difusão 
Científica-Tecnológica e 

Cultural do DQ-UFMG

-Difusão das atividades 
de ensino, pesquisa e 

extensão do DQ-UFMG;

-Apoio e promoção de 
atividades de visitas 

guiadas ao DQ;

-Apoio e promoção de 
atividades culturais, 

esportivas da 
comunidade;

-Programa sempre 
Química-UFMG

-Captação de 

recursos interação 

DQ-Empresas;

-Projetos especiais 

de Inovação;

-Apoio aos projetos 

e convênios DQ-

Empresas;

-Apoio às 

atividades de 

empreendedorismo 



Propostas
Implementação de novas atividades para apoio às atividades de 
ensino visando a diminuição da retenção atual:

1. Oferta da disciplina de química fundamental para os alunos 
aprovados para ingresso a UFMG, antes do início das aulas 
regulares do semestre respectivo;

2. Proposição de disciplinas de verão e inverno, tomando como 
base a informação fornecida semestral da Pró-reitoria de 
Graduação;

3. Fortalecimento das atividades de monitoria e tutoria por alunos 
de pós-graduação-graduação, durante o semestre e nos 
cursos de inverno e verão;

4. Montagem de um plano acadêmico para melhoria de nossa 
graduação para curto, médio e longo prazo.



Propostas

Para a implementação da divisão de captação de recursos propõe-se:

1. Mudança na política de ressarcimento ao DQ pelo uso de seu

patrimônio, bens, serviços na execução de projetos com a

participação de fundações de apoio;

2. Considera-se como recurso público na contabilização da

contribuição ao DQ na execução dos projetos o seu patrimônio,

tangível e intangível, incluindo espaço físico, laboratórios e salas de

aula, equipamentos laboratoriais, recursos humanos, materiais de

apoio e de escritório, serviços básicos (energia, água e esgoto,

telefonia, segurança patrimonial, limpeza e outros), recursos

computacionais de uso compartilhado e redes de computadores,

nome e imagem do DQ, conhecimento e know-how e

documentação acadêmicos existentes e geradas;



Propostas
Para a implementação da divisão pesquisa propõe-se:

 Inventário de infraestrutura de pesquisa do Departamento de Química da 
UFMG;

Motivação: 

 A crise econômica e restrições orçamentárias contínuas em todos os níveis de 
entidades acadêmicas, federais e estaduais;

 O crescimento de grupos altamente multidisciplinares e a necessidade de 
crescimento e modernização de um pool de infraestrutura de pesquisa que vá 
além da atual e que possa aumentar a competitividade e excelência do DQ-
UFMG;

 Necessidade de aumentar e melhorar a transparência do ambiente da 
pesquisa no DQ-UFMG, descrevendo as políticas de utilização da infraestrutura 
de pesquisa e as possibilidades de utilização (incluindo serviços e preços). 
Lembrar que a infraestrutura de pesquisa é financiada com fundos públicos e 
são utilizadas extensivamente;

 Desenhar um plano de uso, manutenção e financiamento para a 
infraestrutura de pesquisa e a inclusão no Programa do Plano de 
Desenvolvimento Institucional -PDI do DQ-UFMG;



Propostas

Princípios chave:

Simples e Transparente

Aprovado pela comunidade do DQ-UFMG

Não burocrático

Iniciativa baseia-se na eficiência

Precisa encontrar uma solução sem criar tudo de 

novo e não criar burocracia

Precisa ser prático e gerenciável



Propostas

Para a implementação das novas Assessorias do DQ-UFMG 

presente propostas sugiro as seguintes provisões:

1. Nomear docentes para executar as tarefas de assessores 

das divisões de ensino, pesquisa, extensão, captação de 

recursos, infraestrutura-serviços e difusão científica-

tecnológica e cultural e projetos estratégicos do DQ;

2. Incentivo para a execução das atividades se propõe a 

diminuição de até duas horas-aula para os diretores, de 

acordo com a regulamentação do CU-UFMG de 2014, 

após aprovação da câmara departamental;



Propostas

1. Minuta da portaria de número XX 2018, a ser aprovada pela Câmara
Departamental: Resolução de Ressarcimento ao Departamento de Química pelo
uso do seu patrimônio, bens e serviços, na execução de projetos com a
participação de fundações de apoio.

 A CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA do Instituto de Ciências Exatas, da
Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais, considerando o artigo 6º da Lei 8.958/1994 de 20/12/1994 e os artigos 6º
e 9º do Decreto 7.423/2010 de 31/12/2010, resolve:

 Art. 1º Esta resolução aplica-se a todos os projetos executados no DQ com a
participação de fundações de apoio de que trata a Lei 8958/1994 de 20/12/1994,
instituída com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estimula à inovação,
inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses
projetos.

 §1º A participação da fundação de apoio nos projetos mencionados no caput
deve ser formalizada por meio de contrato, convênio, acordo ou ajuste 
individualizado, com objetos específicos e prazo determinado.

 §2º Os projetos desenvolvidos com a participação das fundações de apoio devem 
ser baseados em plano de trabalho, conforme o artigo 6º do Decreto 7423/2010 de 
31/12/2010.



Propostas

 Art. 2º O uso do patrimônio, bens e serviços do DQ deve ser

adequadamente contabilizado como recurso público na execução

de projetos com a participação da fundação de apoio e está

condicionado ao estabelecimento de justa retribuição e

ressarcimento ao Departamento, conforme estabelecido nesta

Resolução;

 Parágrafo único - Considera-se como recurso público na

contabilização da contribuição do DQ na execução dos projetos o

seu patrimônio, tangível ou intangível, incluindo espaço físico,

laboratórios e salas de aula, equipamentos laboratoriais, recursos

humanos, materiais de apoio e de escritório, serviços básicos (energia,

água e esgoto, telefonia, segurança patrimonial, limpeza e outros),

recursos computacionais de uso compartilhado e redes de

computadores, nome e imagem do Departamento, conhecimento

(know-how) e documentação acadêmicos existentes e gerados.



Propostas
 Art. 3º Deverão prever um ressarcimento de até 13% (treze por cento) do seu

orçamento do DQ os projetos de:

 Cursos de Especialização, abertos ou fechados;

 Cursos de Extensão, abertos ou fechados.

 Art. 4º Deverão prever um ressarcimento de até 8% (oito por cento) do seu
orçamento ao DQ os projetos de:

 Assessoria;

 Consultoria;

 Prestação de Serviços Tecnológicos;

 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação encomendados e realizados em
parceria com empresas de qualquer natureza ou órgãos públicos;

 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação financiados com recursos de leis de
incentivo;

 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação financiados por agências de
fomento nacionais ou internacionais que envolvam a participação de
parceiro com o objetivo de absorver o conhecimento resultante.



Propostas
Art. 5º Qualquer projeto poderá prever um ressarcimento

adicional de até 2% (dois por cento) do seu orçamento,
destinado ao(s) laboratório(s) participante(s) do projeto.

Art. 6º Os ressarcimentos eventualmente previstos em decisões
do Conselho universitário da UFMG e da Congregação do
Instituto de Ciências Exatas deverão ser aplicados sobre o
orçamento dos projetos já se incluindo os ressarcimentos devidos
ao DQ, previstos nos artigos 3º a 5º desta Resolução.

Art. 7º No caso de participação de professores e equipe do DQ
em projetos executados por outras unidades ou departamentos
da UFMG, ou por instituições externas, deverá ser previsto um
ressarcimento de até 8% ao DQ, sobre o orçamento relativo às
atividades a serem desenvolvidas pelo professor e sua equipe.



Propostas
 Parágrafo único - No caso de projetos executados por outras 

unidades ou departamentos, poderão ser seguidas as Resoluções 
vigentes na respectiva unidade ou departamento sempre que 
exigidas. 

 Art. 8º A gestão financeira de cada projeto vigente no Departamento 
é de total responsabilidade de seu coordenador, que somente 
poderá ordenar despesas dentro do saldo existente ou de acordo 
com limites de adiantamento previamente negociados com a 
fundação de apoio e aprovados pela Câmara Departamental.

 Art. 9º Esta Resolução se aplica apenas aos projetos com início após a 
sua entrada em vigor.

 Art. 10 Os casos omissos nesta Resolução serão decididos pela 
Câmara Departamental.

 Art. 11 A presente Resolução entra em vigor na data de sua 
aprovação.



Cronograma para o Planejamento 

Estratégico do DQ-UFMG

Coordenador Prof. Rochel Montero Lago e Chefia 

•Definição dos membros da comunidade para participar

da primeira reunião de planejamento estratégico, data

primeira fase 13 de abril de 2018, BH-TEC-UFMG;

• Validação do planejamento estratégico com a

comunidade do DQ-, Maio de 2018, no DQ-UFMG;

• Finalização dos trabalhos do planejamento estratégico,

após validação com a comunidade do DQ-UFMG, Junho

de 2018.
• Redação do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI

do DQ-UFMG.



O que é o Plano de desenvolvimento 

Institucional, PDI do DQ
DECRETO Nº 7.423, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010

 Regulamenta a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe
sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de
pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio, e revoga
o Decreto nº 5.205, de 14 de setembro de 2004.

 Art. 2º Para os fins deste Decreto, entende-se por desenvolvimento
institucional os programas, projetos, atividades e operações especiais,
inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem
à melhoria mensurável das condições das IFES e demais ICTs, para o
cumprimento eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no
Plano de Desenvolvimento Institucional, vedada, em qualquer caso, a
contratação de objetos genéricos, desvinculados de projetos
específicos.

§ 1º A atuação da fundação de apoio em projetos de
desenvolvimento institucional para a melhoria de infra-estrutura
deverá limitar-se às obras laboratoriais, aquisição de materiais e
equipamentos e outros insumos especificamente relacionados às
atividades de inovação e pesquisa científica e tecnológica.



O que é o Plano de desenvolvimento 

Institucional, PDI do DQ
DECRETO Nº 7.423, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010

 § 2º É vedado o enquadramento, no conceito de desenvolvimento
institucional, de:

 I - atividades como manutenção predial ou infraestrutural,
conservação, limpeza, vigilância e reparos;

 II - serviços administrativos, como copeiragem, recepção,
secretariado, serviços na área de informática, gráficos, reprográficos
e de telefonia, demais atividades administrativas de rotina, e
respectivas expansões vegetativas, inclusive por meio do aumento no
número total de funcionários; e

 III - realização de outras tarefas que não estejam objetivamente
definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional da instituição
apoiada.

 § 3º A contratação de fundação registrada e credenciada como
fundação de apoio pelas IFES e demais ICTs, para a realização de
projetos de desenvolvimento institucional, com fundamento no inciso
XIII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, deverá observar
o disposto neste artigo.



O que é o Plano de desenvolvimento Institucional, PDI do DQ

DECRETO Nº 7.423, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010

 DAS RELAÇÕES ENTRE FUNDAÇÕES DE APOIO E INSTITUIÇÕES APOIADAS

 Art. 6º O relacionamento entre a instituição apoiada e a fundação de apoio, especialmente no que
diz respeito aos projetos específicos deve estar disciplinado em norma própria, aprovada pelo
órgão colegiado superior da instituição apoiada, observado o disposto na Lei nº 8.958, de 1994, e
neste Decreto.

 § 1º Os projetos desenvolvidos com a participação das fundações de apoio devem ser baseados
em plano de trabalho, no qual sejam precisamente definidos:

 I - objeto, projeto básico, prazo de execução limitado no tempo, bem como os resultados
esperados, metas e respectivos indicadores;

 II - os recursos da instituição apoiada envolvidos, com os ressarcimentos pertinentes, nos termos do
art. 6º da Lei nº 8.958, de 1994;

 III - os participantes vinculados à instituição apoiada e autorizados a participar do projeto, na forma
das normas próprias da referida instituição, identificados por seus registros funcionais, na hipótese de
docentes ou servidores técnico-administrativos, observadas as disposições deste artigo, sendo
informados os valores das bolsas a serem concedidas; e

 IV - pagamentos previstos a pessoas físicas e jurídicas, por prestação de serviços, devidamente
identificados pelos números de CPF ou CNPJ, conforme o caso.

 § 2º Os projetos devem ser obrigatoriamente aprovados pelos órgãos colegiados acadêmicos
competentes da instituição apoiada, segundo as mesmas regras e critérios aplicáveis aos projetos
institucionais da instituição.

 § 3º Os projetos devem ser realizados por no mínimo dois terços de pessoas vinculadas à instituição
apoiada, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes regulares,
pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da
instituição apoiada.



O que é o Plano de desenvolvimento Institucional, PDI do DQ

DECRETO Nº 7.423, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010

 § 4º Em casos devidamente justificados e aprovados pelo órgão colegiado superior da
instituição apoiada poderão ser realizados projetos com a colaboração das fundações
de apoio, com participação de pessoas vinculadas à instituição apoiada, em
proporção inferior à prevista no § 3º, observado o mínimo de um terço.

 § 5º Em casos devidamente justificados e aprovados pelo órgão colegiado superior da
instituição apoiada, poderão ser admitidos projetos com participação de pessoas
vinculadas à instituição apoiada em proporção inferior a um terço, desde que não
ultrapassem o limite de dez por cento do número total de projetos realizados em
colaboração com as fundações de apoio.

 § 6º Para o cálculo da proporção referida no § 3º, não se incluem os participantes
externos vinculados a empresa contratada.

 § 7º Em todos os projetos deve ser incentivada a participação de estudantes

 § 8º A participação de estudantes em projetos institucionais de prestação de serviços,
quando tal prestação for admitida como modalidade de extensão, nos termos da
normatização própria da instituição apoiada, deverá observar a Lei nº 11.788, de 25 de
setembro de 2008.

 § 9º A participação de docentes e servidores técnico-administrativos nos projetos de que
trata o § 1º deste artigo deve atender a legislação prevista para o corpo docente e
servidores técnico- administrativos da instituição apoiada, além das disposições
específicas, na forma dos §§ 3º, 4º, 5º e 6º.



O que é o Plano de desenvolvimento Institucional, PDI do DQ

DECRETO Nº 7.423, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010

§ 11. No âmbito dos projetos de que trata o § 1º deste artigo, a

instituição apoiada deve normatizar e fiscalizar a composição das

equipes dos projetos, observadas as disposições do Decreto nº 7.203

de 04 de junho de 2010.

§ 12. É vedada a realização de projetos baseados em prestação de

serviço de duração indeterminada, bem como aqueles que, pela

não fixação prazo de finalização ou pela reapresentação reiterada,

assim se configurem.

§ 13. Deve haver incorporação, à conta de recursos próprios da

instituição apoiada, de parcela dos ganhos econômicos

decorrentes dos projetos de que trata o § 1º, observada a legislação

orçamentária.



O que é o Plano de desenvolvimento Institucional, PDI do DQ

DECRETO Nº 7.423, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010

 DAS BOLSAS

 Art. 7º Os projetos realizados nos termos do § 1º do art. 6ºo poderão ensejar a concessão 
de bolsas de ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação pelas fundações de 
apoio, com fundamento na Lei nº 8.958, de 1994, ou no art. 9º, § 1º, da Lei 10.973, de 2 
de dezembro de 2004, observadas as condições deste Decreto. 

 § 1º A instituição apoiada deve, por seu órgão colegiado superior, disciplinar as 
hipóteses de concessão de bolsas, e os referenciais de valores, fixando critérios objetivos 
e procedimentos de autorização para participação remunerada de professor ou 
servidor em projetos de ensino, pesquisa ou extensão, em conformidade com a 
legislação aplicável. 

 § 2º Para a fixação dos valores das bolsas, deverão ser levados em consideração 
critérios de proporcionalidade com relação à remuneração regular de seu beneficiário 
e, sempre que possível, os valores de bolsas correspondentes concedidas por agências 
oficiais de fomento. 

 § 3º Na ausência de bolsa correspondente das agências oficiais de fomento, será fixado 
valor compatível com a formação do beneficiário e a natureza do projeto. 

 § 4º O limite máximo da soma da remuneração, retribuições e bolsas percebidas pelo 
docente, em qualquer hipótese, não poderá exceder o maior valor recebido pelo 
funcionalismo público federal, nos termos do artigo 37, XI, da Constituição. 

 § 5º A instituição apoiada poderá fixar na normatização própria limite inferior ao referido 
no § 4º. 



Como Funcionará a politica de Ressarcimento ao DQ-UFMG

Projetos de PDI

Custo: Ressarcimento ao DQ-UFMG

8% + 2% (Lab.)+ 7,5% (Fundação) = 

17,5%

• Material Permanente

• Material de Consumo

• Passagens

• Diárias

• Serviços de terceiros PJ

• Serviços de terceiros PF

• R$= Total do projeto

Custo: Ressarcimento ao DQ-UFMG (cursos 

especialização)

13% + 2% (Lab.)+ 7,5% (Fundação) = 22,5%

Projeto da 

Química

Gerenciado 

pela Fundação



Como Funcionará a politica de Ressarcimento ao DQ-UFMG

Projetos de PDI

Custo: Prestação de serviços ao DQ-

UFMG Resolução10/95: 

2% para a universidade

2% para a unidade – ICEx

8% para o departamento – DQ

4,5% Manutenção

7,5% (Fundação) = Total 24%

• Material Permanente

• Material de Consumo

• Passagens

• Diárias

• Serviços de terceiros PJ

• Serviços de terceiros PF

• R$= Total do projeto

Projeto de 

prestação de 

serviços Química

Gerenciado 

pela Fundação

Recurso volta para a 

Conta única da 

União, ICEx- TCU e 

MP.

Recurso pode 

voltar para a 

Fundação 

quando o DQ 

tenha PDI



Como Funcionará a politica de Ressarcimento ao DQ-UFMG

Projetos de PDI

Fontes de recursos para contratos e  

Convênios:

Emendas parlamentares (federais, 

estaduais e municipais através TEDR);

Ministérios: de CT&IC, Educação, 

saúde, ambiente, estado de MG, 

município de BH;

Empresas públicas, privadas, públicas-

privadas; nacionais e internacionais

Investidores (nacionais e internacionais

• Material Permanente

• Material de Consumo

• Passagens

• Diárias

• Serviços de terceiros PJ

• Serviços de terceiros PF

• R$= Total do projeto

Projeto

Gerenciado 

pela Fundação

Melhoramento da Infraestrutura do 

DQ-UFMG para ensino-pesquisa e 

extensão (cumprimento de nossa 

missão e visão do DQ

Valorização da comunidade do 

DQ (docentes, TAEs e discentes;

Melhora de nossa qualidade de

vida.



Arcabouço Legal do ambiente de inovação, 

interação Universidade-sociedade, UFMG

1. O CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG)
Regulamenta a aplicação do Marco Legal da Inovação, e cria

política institucional que garante desenvolvimento a serviço da

sociedade quinta-feira, 21 de dezembro 2017; o CU aprova

essa política em Março de 2018;

2. Resolução 04/2018 de 06 de março de 2018, define os critérios

para o compartilhamento de uso da infraestrutura e de capital

intelectual da UFMG;



Arcabouço Legal do ambiente de inovação, 

interação Universidade-sociedade, UFMG
1. Art. 1 o A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) poderá,

mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos do
instrumento jurídico próprio:

 I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos,
materiais e demais instalações com Instituições Científicas,
Tecnológicas e de Inovação (ICTs), com empresas ou com entidades
sem fins lucrativos, em ações voltadas à inovação tecnológica para
consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua
atividade finalística;

 II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos,
instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas
próprias dependências às ICTs, empresas ou pessoas físicas voltadas
a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que
tal permissão não interfira diretamente em sua atividade-fim nem
com ela conflite;

 III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação;



Arcabouço Legal do ambiente de inovação, 

interação Universidade-sociedade, UFMG
 IV - permitir a implantação ou readequação de

infraestrutura física em imóvel ou terreno da UFMG e a
aquisição e instalação de equipamentos para utilização
em atividades de pesquisa ou de inovação tecnológica,
inclusive em parceria com empresas ou entidades sem fins
lucrativos, voltadas para atividade de pesquisa e
desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos,
processos e serviços inovadores e a transferência e a
difusão de tecnologia.

Parágrafo único. Todo compartilhamento e permissão de
uso da infraestrutura da UFMG serão regidos por
instrumento jurídico específico, observando-se a presente
Resolução e a legislação vigente.



Arcabouço Legal do ambiente de inovação, 

interação Universidade-sociedade, UFMG
Art. 2 o Cabe ao Departamento, à Unidade Acadêmica ou ao

órgão equivalente realizar a prévia avaliação e decisão sobre a
aprovação da demanda dos interessados na permissão e
compartilhamento, devendo tais decisões obedecer às
disposições desta Resolução e observar, no mínimo, os seguintes
aspectos:

 I - o compartilhamento e a utilização não poderão competir
nem prejudicar as atividades de ensino, pesquisa e extensão
realizadas regularmente nos Laboratórios e demais instalações
que desenvolvem atividades de pesquisa na UFMG, com plano
de qualificação de espaço de acordo com os projetos
pedagógicos dos cursos diretamente relacionados aos espaços
de compartilhamento e aprovados pelos respectivos colegiados
dos cursos;



Arcabouço Legal do ambiente de inovação, 

interação Universidade-sociedade, UFMG
 II – deverão ser estabelecidas cláusulas de confidencialidade ou 

sigilo em relação às informações confidenciais a que os 
parceiros porventura vierem a ter acesso na execução do 
contrato ou convênio; 

 III - os interessados deverão responsabilizar-se pelas obrigações 
trabalhistas e securitárias relativas a acidentes de seus 
colaboradores e pessoal que porventura vier a participar da 
execução do projeto; 

 IV – os interessados poderão usar seu capital intelectual em 
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

Art. 3 o Todo compartilhamento e permissão de uso da 
infraestrutura da UFMG será regido por contratos, convênios ou 
qualquer outro mecanismo legalmente previsto específico, 
observando-se a presente Resolução e toda a legislação 
vigente.



Arcabouço Legal do ambiente de inovação, 

interação Universidade-sociedade, UFMG

§ 1 Os recursos de custeio e capital necessários para a 

execução do projeto, bem como sua fonte, deverão estar 

especificados no instrumento jurídico a ser firmado. 

§ 2 O servidor da UFMG envolvido na execução das 

atividades previstas no caput poderá receber bolsa de 

estímulo à inovação diretamente de instituição de apoio, 

agência de fomento ou empresas e entidades sem fins 

lucrativos voltadas para atividade de pesquisa e 

desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos, 

processos e serviços inovadores e a transferência e a 

difusão de tecnologia, obedecida a legislação vigente.



Arcabouço Legal do ambiente de inovação, 

interação Universidade-sociedade, UFMG
Art. 5 Caso seja obtida qualquer criação durante o

compartilhamento ou uso dos laboratórios, instalações e capital
intelectual da UFMG e, havendo participação intelectual,
científica, artística e tecnológica da UFMG para obtenção do
resultado, a propriedade sobre a criação deverá ser tratada em
instrumento jurídico próprio. Parágrafo único. É recomendado
que os laboratórios e instalações de pesquisa mantenham os
registros de todos os procedimentos laboratoriais empregados,
para a eventualidade de consulta dos procedimentos
adotados.

Art. 6 A UFMG poderá, nos termos do artigo 3 da Lei n o
10.973/04, realizar alianças estratégicas com empresas e
entidades sem fins lucrativos voltadas para atividade de
pesquisa e desenvolvimento, de âmbito nacional e
internacional, para criação de ambientes de inovação com a
finalidade de permitir o uso e o compartilhamento de
infraestrutura e de capital intelectual da UFMG.



Arcabouço Legal do ambiente de inovação, 

interação Universidade-sociedade, UFMG
 Art. 7 o Dos valores a serem cobrados em decorrência do compartilhamento

ou uso dos laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais
instalações e do capital intelectual da UFMG será feita a seguinte destinação:

 I - um terço (1/3) para Fundo de Apoio à Infraestrutura de Pesquisa da UFMG,
conforme definido na Resolução nº 01/2017 da Pró-Reitoria de Pesquisa
(PRPq);

 II - um terço (1/3) à Unidade Acadêmica, Unidade Especial, Órgão
Suplementar ou Centro da Escola de Educação Básica e Profissional a qual os
laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações e/ou
capital intelectual usado ou compartilhado esteja vinculado;

 III - um terço (1/3) ao Departamento, ou Órgão Complementar, ao qual os
laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações e/ou
capital intelectual usados ou compartilhados estejam vinculados, com a
finalidade de manter a infraestrutura do laboratório que gerou o recurso, de
realizar pagamento de pessoal dedicado ao seu funcionamento e de investir
na qualificação dos servidores.

 Parágrafo único. A Congregação da Unidade Acadêmica ou estrutura
equivalente poderá alterar a distribuição dos valores previstos nos incisos II e III,
pelo voto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos seus membros.



Desenhando Uma Solução para

um Centro de Prova de Conceito, base para a 

Construção do PDI da Química

• Estudos mostram os princípios de sucesso usados pelas

universidades para enfrentar esses desafios:

• O envolvimento dos inventores em processos de licenciamento,

sugerindo licenciadores;

• Acordos de licenciamento, com configuração financeira de

pequenos pagamentos (up-front) e royalties,;

• Educação de empreendedores acadêmicos pode ajudar no

melhor entendimento do processo de comercialização, e harmonizar

expectativas;

• Cultivo de relações com investidores e empresas aumenta a

probabilidade de que novos empreendimentos da universidade

sejam considerados.

• Desenvolvimento de arranjos institucionais para atividades de Prova

de Conceito.



Criação de Projetos estratégicos do DQ-UFMG

•Reformulação do projeto de ocupação do anexo III, ainda

no ano de 2018;

• Diminuição do valor atual (~R$10.000.000,00) do projeto

complementar apresentado (2013-2014) de gases e

exaustão;

• Mudança para um laboratório possível, nas condições

atuais, com segurança e em condições de trabalho no

mínimo iguais ou melhores das atuais condições;

• Reformulação do projeto de gases (maior gargalo);Novo

projeto;

• Re-orçar o projeto de exaustão, com no mínimo duas

capelas por laboratório e execução física de toda a

infraestrutura para um futuro colação da terceira capela

e coifas;



Muito obrigado!

E-mail: sinisterra@ufmg.br

Tel: 55-31-3409-57703



DIURNO NOTURNO

Matriculados 24 175

Formandos 1 5

LICENCIATURA

QUANTITATIVOS



Alunos Matriculados: 160

➢ Formação Livre: 151

➢ F.C. Química Tecnológica: 6

➢ F. C. Química de Materiais: 1

➢ F. C. Química Fina: 2

➢ F. C. Ambiental: 0

Formandos: 6

➢ Formação Livre: 4

➢ F.C. Química Tecnológica:  2

BACHARELADO

QUANTITATIVOS



Alunos Matriculados: 170

➢ Formação Livre: 105

➢ F.C. Química Industrial:  63

➢ F. C. P&D: 1

➢ F. C. Aberta: 1

Formandos: 7

➢ Formação Livre: 2

➢ F.C. Química Industrial:  5

BACHARELADO EM QUÍMCA 

TECNOLÓGICA

QUANTITATIVOS
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