
Ilmo. Presidente da Câmara do Departamento de Química da UFMG 
Professor Luiz Cláudio de Almeida Barbosa 
 
 
Eu, professora Elionai Gomes, e a Professora Flávia Moura, coordenadora e 
subcoordenadora do Laboratório de Análise Térmica, respectivamente, solicitamos que 
sejam avaliados pela Câmara Departamental os assuntos abaixo, referentes à 
infraestrutura do laboratório de Análise Térmica. 
 
 

1) Solicitação da Dra. Maria Betânia Freitas de autorização para que a mesma 
seja um usuário operador do laboratório de Análise Térmica.  

2) Solicitação de retirada de equipamento alocado no laboratório de Análise 
Térmica pelo prof. Túlio Matêncio. 

3) Solicitação de retirada de componentes de equipamento alocado no 
laboratório de Análise Térmica e de consumíveis pela profa. Maria Irene. 
 

 
1) Solicitação da Dra. Maria Betânia Freitas de autorização para que a 

mesma seja um usuário operador do laboratório de Análise Térmica.  
 
No dia 15/01/2022, eu, professora Elionai, recebi mensagem por WhatsApp da 
Dra. Maria Betânia Freitas, solicitando autorização para continuar tendo acesso 
ao laboratório de Análise Térmica para operar os equipamentos e fazer as análises 
de terceiros, com os quais ela mantém colaboração  (por exemplo, com a 
Faculdade de Farmácia, Fiocruz e outras instituições). Na mensagem, ela explicou 
que a professora Irene, ex-coordenadora do laboratório, havia dado esta 
autorização enquanto era coordenadora do laboratório. Eu fiz uma chamada 
telefônica para a Maria Betânia, explicando que todos os laboratórios da 
infraestrutura estavam passando por uma reestruturação, e neste sentido, a 
Coordenação do Núcleo de Extensão e Prestação de Serviços solicitou a mim e à 
professora Flávia, uma avaliação de risco e a pertinência de se permitir que todos 
os membros do DQ-UFMG e/ou externos possam operar os equipamentos do 
Laboratório de Análise Térmica e Calorimetria, a exemplo do que é feito no 
Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear (LAREMAR) do DQ. 
 
A atual coordenação do Laboratório de Análise Térmica deliberou o assunto e 
entendeu que não será possível que haja usuários autônomos para os 
equipamentos alocados no referido laboratório. Cabe-se ressaltar que a existência 
de usuários autônomos implica atender, de forma uniforme e com equidade a 
todos da comunidade do DQ-UFMG, algo que é incompatível dada a natureza 
delicada e a sensibilidade dos equipamentos empregados nas análises realizadas 
em nosso laboratório. Além disso, historicamente o laboratório de Análise 
Térmica nunca permitiu a operação dos equipamentos do laboratório por usuários 
autônomos. Este cuidado, dado pela ex-coordenadora do Laboratório de Análise 
Térmica e Calorimetria (Professora Irene), foi essencial pois os equipamentos de 
Análise Térmica são extremamente sensíveis e esta postura adotada foi essencial 
para que os equipamentos do laboratório sempre funcionassem e pudessem 
atender à demanda de toda a comunidade do Departamento de Química, que é 
bem elevada em se tratando de Análise Térmica.  



 
No dia 10/02/2022, recebi a seguinte mensagem por WhatsApp da professora Rita 
Sebastião (OBS. Todas as mensagens citadas neste texto podem ser conferidas no 
arquivo anexo a este e-mail): 
 
³*RVWDUtDPRV� GH� DJHQGDU� XPD� UHXQLmR� SDUD� GLVFXWLUPRV� D� SRVVLELOLGDGH� GD�
estudante/colaboradora Maria Betania atuar como usuária autônoma no 
laboratório de AT devido a sua expertise em obter experimentos para estudo 
cinético. Acreditamos que a atuação dela exigiria um número bem menor de 
análises, pois sabemos que as análises são demoradas e na maioria das vezes 
temos que repetir até chegar nas curvas ideais. Cinética não se faz com 
metodologia rotineira. Para o desenvolvimento de nosso trabalho com cinética, 
(que nos rendeu várias publicações em revistas de alto impacto nos últimos anos) 
há necessidade de medidas térmicas muito específicas, além de um conhecimento 
técnico que foi adquirido com muita prática por nosso grupo. Neste momento, 
apenas a prof. Irene e Betânia, integrantes do grupo, estão aptas à execução dos 
procedimentos experimentais sem desperdício de KRUD�GH�PiTXLQD�H�LQVXPRV�´ 

 
 

A coordenação do Laboratório de Análise Térmica deliberou sobre a solicitação 
da Professora Rita e no dia 11/02/2022, enviamos uma resposta na forma de ofício 
(anexo a este e-mail). 

 
 

2) Solicitação de retirada de equipamento alocado no laboratório de Análise 
Térmica pelo prof. Túlio Matêncio 

 
No dia 14/02/2022, recebi o e-mail abaixo, do Professor Túlio Matêncio, 
solicitando a retirada de um equipamento de Análise Térmica do laboratório de 
infraestrutura. 
 

³%RD�QRLte Professora Elionai, tudo bem? 

  

Estou entrando em contato sobre um assunto relacionado ao laboratório de 
análise térmica. Gostaria de retirar desse laboratório um equipamento que 
pertence ao Lampac e que atualmente não está funcionando. Se trata de um 
Analisadot Termogravimetrico da Marca Mettler Toledo  Mod. TGA/DSC1 LF 
1600.  Estou anexando a nota fiscal informando os detalhes sobre o 
equipamento. Você poderia me informar sobre o procedimento a seguir. 

  

Abraço.  

  

'U��7XOLR�0DWHQFLR´ 



 
 
Ao qual respondi (OBS. A nota fiscal enviada pelo professor encontra-se anexa a 
este e-mail): 
 
Bom dia professor Tulio, 

 
Eu fui nomeada há pouco tempo coordenadora do laboratório de Análise 

Térmica, não conheço o histórico do equipamento em questão, o motivo de ele 
ter sido instalado no laboratório da infraestrutura, e infelizmente não sei lhe 
informar qual o procedimento a ser seguido neste caso. Estou encaminhando 
sua solicitação ao professor Ângelo, presidente do Núcleo de Extensão e 
Prestação de Serviços do DQ, que nos lê em cópia, pois acredito que ele saberá 
nos auxiliar na sua solicitação. Coloquei a nota fiscal em anexo para que o 
professor Ângelo tenha acesso às informações nela contidas. 

 
Abraço, 

 
(OLRQDL�´ 
 
 
3) Solicitação de retirada de componentes de equipamento alocado no 
laboratório de Análise Térmica e de consumíveis pela profa. Maria Irene. 
 
No dia 22/02/2022, recebi o seguinte e-mail da professora Irene, pedindo 
autorização para que a Sra. Maria Betânia retirasse do laboratório de Análise 
Térmica da infraestrutura insumos importantes de análise e peças de reposição 
dos equipamentos: 
 
³/LOL� 

 
Estou solicitando permissão para a Betânia entrar no Lab. An. Térmica, para 
pegar um termopar que está na gaveta - eu comprei, mas creio que ele já está 
usado. Ela sabe onde está. Para testarmos em outro equipamento e ver se 
funciona. 

 
Preciso, também, que ela pegue 4 cadinhos de alumina que estão na gaveta da 
minha ex-mesa. 

 
Preciso, também, de um pouco ode oxalato de cálcio mono-hidratado, para fazer 
os testes- eu disse à Betânia que lá tem vidrinhos ou ependorfs que ela pode usar. 

 
E se o Ângelo criar caso, fala para ele me ligar, pessoalmente. Afinal, todos esses 
materiais foram comprados com verbas minhas, projetos de pesquisa e tem até 
dinheiro do meu salário empregado lá; e eu nem deveria estar pedindo permissão, 
mas agora, você é a chefe. 

 
Ela pode ir lá na 5a. feira, durante o horário de serviço o Bruno- mais 
precisamente, às 9h da manhã. 

 



E vamos precisar, também, de conferir uns dados do detector- eu só não consigo 
fazer aqui, porque meu computador não está ligado na termobalança. Então, ela 
vai ter que entrar no programa do DTG60 ou 60H do laboratório. 

  
Aguardo sua resposta, 

 
,UHQH´ 
 
 
Ao qual respondi: 
 
 
³%RD�QRLWH��,UHQH 

 
Consultei o professor Luiz Cláudio sobre esta sua demanda de retirada dos itens 
do laboratório, uma vez que com a portaria de nomeação como coordenadora do 
laboratório de Análise Térmica eu me responsabilizei formalmente pela guarda 
de tudo que está dentro do laboratório. A resposta dele é que esta solicitação de 
retirada dos itens deve ser feita à Chefia do Departamento de Química, pois existe 
uma Comissão de Bens, que é responsável pela transferência desses bens, sejam 
eles permanentes ou consumíveis. Uma vez autorizada a retirada dos itens, eles 
serão entregues mediante assinatura de um documento no qual constará todos os 
itens retirados. Ainda de acordo com o Luiz Cláudio, não será possível que a 
Betânia retire estes itens na quinta-feira, visto que é necessário aguardar a 
deliberação da Comissão. 

 
/LOL�´ 
 
 
A este e-mail, recebi a seguinte resposta: 
 
 

 
³Lili: 

 
Isto significa que nem minha caneta posso tirar de lá? 

 
Isso é piada, ou é verdade??? 

 
 

Irene´ 
 
 
Desta forma, como eu e a professora Flávia assumimos a coordenação do 
Laboratório de Análise Térmica recentemente, precisamos  saber qual foi o acordo 
existente na época para que o equipamento comprado pela Profa. aposentada 
Rosana Zacarias do LAMPAC fosse alocado no laboratório da infraestrutura. 
Atualmente, nos responsabilizamos formalmente pela guarda de todos os 
materiais (permanentes ou consumíveis) alocados no laboratório, e portanto 



gostaríamos que a Câmara deliberasse sobre as solicitações recebidas pelo 
Laboratório, a saber:  
 
 
1) A Dra Maria Betânia pode ser um usuário operador do laboratório de Análise 

Térmica, apesar de ela não ter atualmente um vínculo formal com a UFMG, e 
apesar de não existir a figura do usuário operador no referido laboratório, e, 
portanto, outros membros do Departamento de Química não terem o mesmo 
privilégio?  
 
De acordo com a coordenação do Núcleo de Extensão, esta decisão cabe à 
cada coordenação dos laboratórios da infraestrutura do Departamento de 
Química. Eu e a professora Flávia temos a opinião que não deveríamos abrir 
exceção, uma vez que isto pode gerar questionamentos de outros professores 
e abrir um precedente que coloca em risco o bom funcionamento dos 
equipamentos do laboratório. Entretanto, gostaríamos de saber se há alguma 
recomendação, diretriz ou posicionamento da Câmara do Departamento de 
Química acerca deste tópico. Ressaltamos que a professora Rita continua 
tendo amplo acesso à infraestrutura do laboratório, assim como os demais 
professores do Departamento. Porém, prezamos por um acesso de forma 
equânime e transparente. 
 
 

2) Sobre o Analisador Térmico Modelo TGA-DSC 1, Marca Mettler, A Câmara 
do Departamento de Química julga ser pertinente a sua retirada do laboratório 
da infraestrutura, pelo professor Túlio Matêncio, de acordo com sua demanda? 
 
 

3) Sobre a demanda da professora Irene quanto a alguns consumíveis que se 
encontram no Laboratório de Análise Térmica, a saber, quatro cadinhos de 
alumina (valor unitário aproximado de 300 reais), e um termopar (valor 
unitário aproximado de 12 mil reais), gostaríamos de saber o posicionamento 
da Câmara do Departamento de Química nos seguintes sentidos: 

(A) Uma vez que a Professora Irene mencionou que esses consumíveis 
foram adquiridos com recursos de projetos dela, ou de taxa de bancada, ou até 
de recursos do próprio salário, é necessária alguma comprovação documental 
da origem efetiva dos recursos para compra de cada um desses consumíveis 
antes de se apreciar a demanda? 

(B) Dependendo-se da origem destes recursos (declarados e/ou 
comprovados), qual é a recomendação da Câmara referente à retirada desses 
itens do laboratório de Análise Térmica da Infraestrutura? 

 
A Coordenação do laboratório entende que a retirada do equipamento 

requerido pelo professor Túlio Matêncio e dos insumos pela professora Maria 
Irene, para uso particular, prejudica muito o serviço de Análise Térmica 
oferecido ao Departamento de Química e outros, de forma coletiva. 
Atualmente, os recursos são escassos, e estamos em processo de levantar 
recursos para o reparo do equipamento que foi agora solicitado, após vários 
anos pertencente à infraestrutura do DQ.  

 



 
 
 
Respeitosamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Professora Elionai Cassiana de Lima Gomes 
Coordenadora do Laboratório de Análise Térmica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Professora Flávia Cristina Camilo Moura 
Subcoordenadora do Laboratório de Análise Térmica 


