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

                 
 
 

BELO HORIZONTE, 01 DE FEVEREIRO DE 2022

 

COMUNICAÇÃO N∘ 06 / DQ / DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

 

Prezados TAEs,

A “Comissão para mapeamento e distribuição das funções e dos fluxos de trabalho e para
dimensionamento da força de trabalho nos setores do Departamento de Química” , recentemente
transformada em Divisão de Gestão de Pessoas, convida todos os técnicos administra�vos para
par�ciparem de uma reunião no dia 09 de fevereiro (quarta feira) das 14:00h às 16:00h na qual serão
apresentados o diagnós�co e as sugestões a que chegaram com os trabalhos realizados.

A reunião será realizada virtualmente plataforma Microso� Teams (**veja instruções de acesso abaixo).

Buscando uma ampla adesão e acreditando que a par�cipação de todos seja muito importante, a chefia
está autorizando a suspensão dos trabalhos neste período.

Desde já agrademos,

 

Lucienir Pains Duarte Luiz C. A. Barbosa Guilherme F. de Lima
Presidente da Divisão Chefe do DQ Subchefe do DQ

 

**Para par�cipar da reunião

Quem já tem cadastro no Teams e acesso ao grupo dos seminários (“Seminário Departamental PPG-DQ-
UFMG”), basta entrar na reunião que estará aberta no canal Geral.

Quem tem cadastro no Teams com e-mail @ufmg.br, o acesso ao grupo pode ser ob�do de duas formar:

· Usando o código de acesso: czg0agx. Para isso, basta clicar em “Criar uma equipe ou ingressar nela” e
depois “Ingressar em uma equipe com um código”.

· Usando o link: h�ps://teams.microso�.com/l/team/19%3aa8�b43f084941a8a7c5ca8168e6
3b86%40thread.tacv2/conversa�ons?groupId=04255b68-6ba0-4e5e-b9f5-2e30e7ea43b6&tenantId=
64126139-4352-4cd7-b1�-2a971c6f69a6

Quem tem cadastro no Teams com outro e-mail (@qui.ufmg.br, @gmail.com, @hotmail.com, etc.), pode
acessar a equipe usando o link acima.

Quem ainda não tem cadastro no Microso� Teams, deve primeiro fazer seu cadastro seguindo as
instruções a seguir.

http://ufmg.br/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa8fbb43f084941a8a7c5ca8168e63b86%40thread.tacv2/conversations?groupId=04255b68-6ba0-4e5e-b9f5-2e30e7ea43b6&tenantId=64126139-4352-4cd7-b1fb-2a971c6f69a6
http://qui.ufmg.br/
http://gmail.com/
http://hotmail.com/
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Passos para se cadastrar no Microso� Teams

Com e-mail ins�tucional @ufmg.br

Use o link: h�ps://www.microso�.com/pt-br/educa�on/products/office, digite seu e-mail da UFMG
(xxx@ufmg.br), clique em "guia de introdução" e vá respondendo as questões e seguindo as instruções
para cadastro e instalação do Microso� Teams.

Com outro e-mail (@qui.ufmg.br, @gmail.com, @hotmail.com, etc.)

Use o link: h�ps://www.microso�.com/pt-br/microso�-365/microso�-teams/group-chat-so�ware com
seu e-mail não ins�tucional, clique em “Inscreva-se gratuitamente” e siga as instruções da tela. 

Após o cadastro: Para entrar na equipe, usar o código de acesso (apenas para cadastros @ufmg.br) ou o
link (para cadastro com qualquer e-mail).

Atenção

Quem ainda não tem cadastro no Microso� Teams, tente fazer o quanto antes, pois a Microso� pode
demorar um pouco para atualizar novos cadastros.

Quem entra na equipe usando o código de acesso, já tem acesso automá�co ao conteúdo. Já quem entra
pelo link, precisa que um dos administradores aceite sua solicitação de ingresso. Iremos aceitar as
solicitações o mais rápido possível.

Caso surja alguma dúvida com relação ao acesso ou cadastro no Microso� Teams, favor se comunicar
com a Profa. Adriana Nori, pelo e-mail: adrianandm@gmail.com,

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ferreira de Lima, Subchefe de departamento,
em 01/02/2022, às 13:24, 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 Lucienir Pains Duarte, Professora do Magistério Superior,
em 01/02/2022, às 14:20, 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 Luiz Claudio de Almeida Barbosa, Chefe de
departamento, em 01/02/2022, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 1226616 e
o código CRC A5EDB110.

Referência: Processo nº 23072.203156/2022-16 SEI nº 1226616
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