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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Ins�tuto de Ciências Exatas
Departamento de Química

                 
 
 

BELO HORIZONTE, 19 DE JANEIRO DE 2022

 

COMUNICAÇÃO N∘ 03 / DQ / COMISSÃO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS

 

Em atenção aos ques�onamentos recebidos no úl�mo e-mail enviado pela Comissão de retorno às
a�vidades presenciais do DQ-UFMG, gostaríamos de sugerir fortemente aos membros desta comunidade
que evitem o uso compar�lhado do gabinete com o seu colega. Porém, se for inevitável a permanência
dos dois membros no recinto, que usem máscaras compa�veis com PFF2/N95 e deixem o ambiente
ven�lado. Como alertamos no e-mail anterior, o número de casos de covid-19 está crescendo
intensamente no nosso país. Além disso, atentem-se aos cuidados listados previamente: evitem
aglomerar, lavem as mãos, usem álcool em gel e máscaras compa�veis com PFF2/N95. Relacionados aos
ques�onamentos da u�lização de can�nas e restaurantes dentro do campus e do uso da Plataforma
moodle, a Comissão recomenda que estas informações sejam solicitadas as Pró-reitorias de
planejamento e desenvolvimento e a de graduação, respec�vamente, uma vez que a Comissão local não
tem autonomia para tais decisões. Reforçamos que o DQ recebeu máscaras compa�veis com PFF2/N95 e
estas devem ser re�radas na secretaria do departamento.

 

Atenciosamente, 
Comissão de retorno às a�vidades presenciais

 

 

Letícia Malta Costa Luiz C. A. Barbosa Guilherme F. de Lima
Presidente da Comissão Chefe do DQ Subchefe do DQ

 

Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio de Almeida Barbosa, Chefe de
departamento, em 19/01/2022, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ferreira de Lima, Subchefe de departamento,
em 19/01/2022, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Le�cia Malta Costa, Presidente de comissão, em
19/01/2022, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1202663 e
o código CRC F422F194.

Referência: Processo nº 23072.203156/2022-16 SEI nº 1202663
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