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Referente: Resposta à solicitação da Profa. Dra. Rita de Cássia de Oliveira Sebastião 
para que a Srta. Maria Betânia seja operadora autônoma dos equipamentos do 
Laboratório de Análise Térmica do DQ/UFMG 
 
 
Prezada Profa. Dra. Rita de Cássia de Oliveira Sebastião,  
 
Nós, Profas. Dras. Elionai Cassiana de Lima Gomes e Flávia Cristina Camilo Moura, 
respectivamente, coordenadora e subcoordenadora do Laboratório de Análise Térmica 
e Calorimetria do Departamento de Química da UFMG (DQ-UFMG) analisamos a 
demanda apresentada pela Sra. para esta coordenação. Entendemos seus argumentos, 
mas historicamente o Laboratório de Análise Térmica e Calorimetria nunca permitiu a 
operação dos equipamentos do laboratório por usuários autônomos. Este cuidado, dado 
pela ex-coordenadora do Laboratório de Análise Térmica e Calorimetria, 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.  
  
O Núcleo de Extensão e Prestação de Serviços (NEPS) do Departamento de Química, sob 
a coordenação dos Profs. Drs. Ângelo de Fátima e Wagner da Nova, está reestruturando 
a gestão e funcionamento de todos os laboratórios da infraestrutura do DQ-UFMG de 
forma a avançarmos na qualidade da prestação dos serviços prestados por estes 
laboratórios, sem perder, obviamente, a transparência, uniformidade e equidade ao 
acesso de toda nossa comunidade à infraestrutura multiusuária instalada no DQ-UFMG. 
Neste sentido, nos foi solicitado pela coordenação do NEPS-DQ a edição de um 
regulamento do Laboratório de Análise Térmica e Calorimetria que deverá ser aprovada 
pela Câmara Departamental. Neste regulamento nos foi solicitado justamente fazer 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. 
 
Diante do exposto, a atual coordenação do Laboratório de Análise Térmica e 
Calorimetria entende 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. 
 



Ressaltamos que é de conhecimento desta coordenação que a Srta. Maria Betânia 
possui o treinamento necessário para operar os equipamentos do Laboratório de 
Análise Térmica e Calorimetria, porém, permitir que a mesma seja uma operadora 
autônoma abre precedentes para que todos da comunidade também possam requisitar 
que outros possam ser operadores autônomos, colocando em risco o funcionamento 
dos equipamentos alocados em nosso laboratório. 
 
Finalmente, comunicamos à Sra. Sebastião que o Laboratório de Análise Térmica e 
Calorimetria continuará sua missão de atender de forma transparente e equânime a 
toda e qualquer demanda da comunidade multiusuária do DQ-UFMG  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

_________________________________________________ 
Professora Elionai Cassiana de Lima Gomes 

Coordenadora do laboratório de Análise Térmica 
 
 
 

_________________________________________________ 
Professora Flávia Cristina Camilo Moura 

Subcoordenadora do laboratório de Análise Térmica 
 
 
 
De acordo e ciente, 
 
 
 
_________________________________________________ 
Professor Ângelo de Fátima 
Presidente do Núcleo de Extensão e Prestação de Serviços 

Elionai Gomes
.
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