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Assunto: 1) Solicitação de acesso ao laboratório de Análise Térmica, 2) solicitação 

de permanência das termobalanças no laboratório 295 e 3) solicitação de novo 

espaço físico para realocação das termobalanças do laboratório 295. 

 

Prezados Senhor Chefe do DQ/ICEx/UFMG e membros da Câmara Departamental, 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

O nosso grupo de pesquisa, devidamente registrado na plataforma de grupos do 

CNPq, é composto pelos integrantes: Dra. Rita C. O. Sebastião, Dra. Maria Irene Yoshida, 

Dr. Wagner da Nova Mussel e Dra. Maria Betânia F. Marques e vem há anos estudando 

o comportamento térmico de materiais e cinética de reações em fase sólida, com ênfase 

em fármacos e novos materiais. Esta linha de pesquisa demanda a realização de ensaios 

de decomposição térmica em diferentes condições através de medidas experimentais não 

triviais (ou não rotineiras) que exigem experiência de anos para execução adequada, com 

o uso dos equipamentos de forma intensiva, como um microreator. Esse trabalho, focado 

no conjunto de Técnicas de Análise Térmica, vem sendo feito há anos dentro de nosso 

Departamento, também em colaboração com os professores Dra Vânya D. Pasa, Dr. 

Rochel M. Lago, Dr. Tulio Matêncio e Dr. Luciano Montoro, além de outras colaborações 

externas.  Atualmente, em nosso grupo contamos com duas estudantes de doutorado do 

PPG do Departamento de Química, Natália Araújo (bolsa CNPq) e Bárbara C. R. Araújo 

(bolsa Capes), uma estudante de mestrado, Mariana Gualberto (bolsa PRH) e três 

estudantes de IC, Héliton Reis (bolsa PRPq), Vitor Augusto Dias (bolsa PRH) e Lucas 

Occarino (bolsa PRPq). 



 
 

  

Durante todos esses anos utilizamos as termobalanças do laboratório de Análise 

Térmica que foram adquiridas por nossos parceiros (Prof. Vanya Pasa e Tulio Matêncio/ 

Profa Rosana) por meio de projetos financiados por agências de fomento e mantidas, 

também, através de recursos obtidos de projetos Universal (CNPq e Fapemig) e taxas de 

bancada CNPq da professora Dra. Maria Irene Yoshida, além da prestação de serviços 

que ela executou desde a criação do Núcleo de Extensão no Departamento de Química, o 

que tem permitido um crescimento do grupo com trabalhos cada vez mais inovadores e 

com boas publicações.  

 Com a nova gestão da chefia de nosso departamento, os laboratórios de 

infraestrutura estão passando por uma reformulação operacional e o acesso ao 

Laboratório de Análise Térmica está restrito ao técnico responsável e às coordenadoras, 

o que inviabiliza totalmente a condução dos projetos de pesquisas de nossos alunos, 

conforme previamente planejado.  

 Entendemos ser legítimo o desejo de implementar novas regras a qualquer nova 

chefia, mas nesse caso precisamos fortemente de uma regra de transição, uma vez que 

necessitamos do acesso direto aos equipamentos para a continuidade dos projetos de 

nossos bolsistas, aprovados no PPG-DQ. Na expectativa de uma solução que possa ser 

adequada às necessidades de nosso grupo, gostaríamos de fazer algumas solicitações. 

 SOLICITAÇÔES 

1- Acesso, por prazo determinado, ao laboratório da Infraestrutura, que deverá 

ocorrer nos dias em que o técnico não esteja trabalhando no laboratório. Atualmente, o 

técnico tem carga horária semanal de 20h, sendo executada às terças-feiras de 8-17h e 

quintas-feiras e sextas-feiras de 8-14h. Solicitamos também o cadastramento da Dra. 

Maria Betânia F. Marques, co-orientadora de alunos de nosso grupo, para que seja 

formalmente regulamentada em nosso departamento. 

2) Solicitamos que o nosso grupo possa trabalhar com as duas termobalanças TG 

que estão alocadas na sala 295, devidamente instaladas com toda a infraestrutura 

necessária, a saber: linha completa de gás e sistema de amortecimento de vibrações, 

absolutamente essencial por estar localizada no segundo andar do Departamento. Esses 

equipamentos estão sendo disponibilizados pelo prof. Dr. Geraldo Magela Lima, dentro 

de uma parceria entre os nossos grupos de pesquisas. Essas termobalanças são de alto 



 
 

  

valor e vêm de forma indispensável contribuir para a continuidade dos nossos trabalhos 

em cinética. Entretanto, em função do tempo inoperante durante a pandemia, as 

termobalanças necessitam de manutenção/revisão para seu adequado funcionamento. 

Nosso grupo está buscando recursos em editais das agências de fomento para esta 

manutenção que, no nosso entendimento, é prioritário. Desta forma, gostaríamos de 

solicitar a permanência das termobalanças no espaço onde estão hoje, visto que a 

realocação das mesmas, de todo o sistema de linha de gases e sistema anti-vibratório 

demanda um alto custo financeiro, não inferior em valores atuais a R$20.000,00. Sabemos 

que o espaço do laboratório 295 será utilizado para a construção do Núcleo de Ensino e 

Inovação em futuro próximo, mas até o início das obras, ou até conseguirmos os recursos 

necessários, solicitamos que as balanças permaneçam no laboratório 295.  

 3) Caso não seja possível atender a nossa demanda atual de permanência das 

termobalanças completamente montadas neste espaço específico, onde encontram-se 

hoje, gostaríamos de solicitar um espaço físico adequado para a instalação dessas.  

 

Finalizando, gostaríamos de solicitar que considerem os nossos pedidos para que 

possamos honrar os compromissos assumidos.  Devido a inexistências de recursos no 

momento para a aquisição de novos equipamentos e em respeito aos nossos alunos e 

parceiros, que já possuem projetos aprovados em andamento, cabe-nos solicitar o uso 

otimizado da infraestrutura disponível em nosso Departamento, o que será feito sem 

impactar negativamente o novo formato de gestão em fase de implementação nos 

laboratórios de Infraestrutura do DQ. 

Em nome de nossos alunos, dos professores parceiros e dos membros de nosso 

grupo agradecemos antecipadamente e coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

Respeitosamente, 

 

Prof.a Dra. Rita C. O. Sebastião 


