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14/03/2018 – Portaria 
nomeando a chefia da 
Divisão  

09/03/2018 – Aprovada pela câmara a criação 
da  Assessoria de Difusão Científica-

Tecnológica e Cultural do Departamento de
Química 

23/03/2018 - Solicitação 
da Chefia e da Assessoria 
de Ensino ao apoio, 
divulgação e organização 
de um evento para o 
seminário do Prof. Vargas

21/03/2018 – Primeira 
reunião dos Assessores 
com a Chefia do DQ

02/04/2018 –
Primeira Reunião 

da Equipe 

28/03/2018-
Seleção e 

convite aos 
membros da 

Equipe de 
trabalho

06/04/2018 – Primeiro 
evento: divulgação e 

organização do coquetel 
e da sessão de 
autógrafos que 

ocorreram após a 
palestra do Prof. José 

Israel Vargas.

Divulgação do 
Encerramento da 
OBQ no site do DQ e 
do ICEx

09/04/2018- Criação do 
e-mail da divisão e das 
páginas no Facebook e 
Instagram
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18/04/2018 -
Apresentação  
da Assessoria 

à 
Comunidade 

do DQ



Equipe

• Alessandra Dinotte

• Anderson Perpétuo de Souza

• Diogo Montes Vidal

• Hállen Daniel Rezende Calado 

• Janaina de Paula e Silva

• Lucienir Pains Duarte

• Luísa Milagres

• Marley Alisson Perdigão de Assis

• Roberta Guimarães Corrêa

• Wladmir Teodoro da Silva
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Equipe

Coordenador: 
Lúcia Pinheiro Santos Pimenta

Professores Técnicos Administrativos Aluna

• Diogo Montes Vidal
• Hállen Daniel 

Rezende Calado 
• Lucienir Pains

Duarte
• Roberta Guimarães 

Corrêa

• Alessandra Dinotte
• Anderson Perpétuo de 

Souza 
• Janaina de Paula e Silva
• Marley Alisson Perdigão de 

Assis
• Wladmir Teodoro da Silva

• Luísa Milagres
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Ações em andamento

• Definição da Missão, Visão e Valores da Assessoria

• Definição das Atribuições da Assessoria

• Definição das frentes de atuação

• Divisão da equipe em grupos de atuação em cada
frente

• Divulgação dos eventos importantes para o
Departamento de Química

• Apoio aos eventos já planejados pelo CEQ (projeto
Outliers)
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Definições: frente de atuação
(curto a médio prazo)

No que toca à Difusão Científica e Tecnológica:

- Criar diferentes plataformas de divulgação (Facebook, Instagram e o e-

mail institucional) ✓

- Organizar o Calendário Global de Atividades do DQ, ICEx e talvez alguns

eventos da UFMG. (e-mail enviado à comunidade solicitando as datas) ✓

- Solicitar à Chefia do DQ que todo evento associado ao DQ seja

comunicado a esta Assessoria

- Criar um protocolo de eventos

- Solicitar à Chefia do DQ permissão para colocar uma aba desta

Assessoria no site do DQ para dar maior visibilidade às diferentes frentes

de atuação desta Assessoria
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Definições: frente de atuação
(curto a médio prazo)

No que toca à Difusão Científica e Tecnológica:

- Criar diferentes plataformas de divulgação (Facebook, Instagram e o e-

mail institucional) ✓

- Organizar o Calendário Global de Atividades do DQ, ICEx e talvez alguns

eventos da UFMG. (e-mail enviado à comunidade solicitando as datas) ✓

- Solicitar à Chefia do DQ que todo evento associado ao DQ seja

comunicado a esta Assessoria, e com antencedência

- Criar um protocolo de eventos

- Solicitar à Chefia do DQ permissão para colocar uma aba desta

Assessoria no site do DQ para dar maior visibilidade às diferentes frentes

de atuação desta Assessoria
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Definições: frente de atuação
(curto a médio prazo)

No que toca à Difusão Científica e Tecnológica:

- Criar diferentes plataformas de divulgação (Facebook, Instagram e o e-

mail institucional) ✓

- Organizar o Calendário Global de Atividades do DQ, ICEx e talvez alguns

eventos da UFMG. (e-mail enviado à comunidade solicitando as datas) ✓

- Solicitar à Chefia do DQ que todo evento associado ao DQ seja

comunicado a esta Assessoria

- Criar um protocolo de eventos

- Solicitar à Chefia do DQ permissão para colocar uma aba desta

Assessoria no site do DQ para dar maior visibilidade às diferentes frentes

de atuação desta Assessoria
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- Apoiar os eventos científicos da Comunidade do DQ e da UFMG que já

se encontram planejados (Simpósio para Jovens Cientistas, Química Faz

Bem, JOINQUI, Mostra das Profissões)

- Realizar visitas guiadas aos Laboratórios com os calouros

- Promover visitas guiadas aos laboratórios recebendo alunos do ensino

médio

- Promover a Feira "Mercado em Conexão" objetivando tirar dúvidas de

estudantes relacionadas a programas de estágio, trainee e o mercado

de trabalho no geral, bem como oferecer a oportunidade dos alunos

conhecerem melhor as empresas e as chances de carreira que elas

oferecem. Planejado para 2019/1o.

Definições: frente de atuação
(curto a médio prazo)



No que diz respeito às atividades culturais e esportivas: 

- Promover junto com o CEQ o campeonato esportivo do DQ

- Apoiar o grupo da ACS na implementação de uma aula de forró no ICEx
para os alunos do DQ - horário do almoço. ✓

- Promover a festa junina e a festa de Natal do DQ.

- Tentar viabilizar espaços para relaxamento, conversas e socialização no 
DQ

Definições: frente de atuação
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SUGESTÕES???
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Difusão do conhecimento científico para comunidade acadêmica e sociedade.

Na construção de ambientes de trabalho e estudo adequados 
para o desenvolvimento profissional e institucional.

&

OBRIGADA


