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

                 
 
 

BELO HORIZONTE, 14 DE FEVEREIRO DE 2022

 

COMUNICAÇÃO N∘ 10 / DQ / COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO DEPARTAMENTAL

 

A chefia do Departamento de Química criou a Comissão de Divulgação Departamental (portaria no 8984,
de 21 de dezembro de 2021) para fazer, de forma unificada, a divulgação das a�vidades do departamento
através das mídias sociais.

A comissão de divulgação departamental terá mandato de dois anos e, atualmente, conta com os
seguintes docentes:

1. José Danilo Ayala (presidente da comissão);

2. Hállen Daniel Rezende Calado;

3. Willian Xerxes Coelho Oliveira

Esta comissão não subs�tuirá os responsáveis pela Rede de Dados.

Caso necessite de alguma atualização ou publicação no site do Departamento de Química
(h�ps://www.qui.ufmg.br), Facebook (h�ps://www.facebook.com/dqufmg) ou LinkedIn
(h�ps://www.linkedin.com/company/dqufmg), enviar um e-mail para pagina@qui.ufmg.br, com cópia
para divulgacaodqufmg@gmail.com. Os canais do Instagram e YouTube estão sendo criados.

O site do Departamento de Química está passando por reformulação, portanto, enviar sugestões, crí�cas,
relatos de falhas, tais como links quebrados, informações erradas etc.

Contamos com o feedback dos usuários para que possamos manter o site 100% online e funcional, sem
inconsistências e erros.

 

 

José Danilo Ayala 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 15/02/2022, às 11:03, 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 15/02/2022, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
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Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jose Danilo Ayala, Professor do Magistério Superior, em
15/02/2022, às 14:46, 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 1253208 e
o código CRC CCDD1DE0.

Referência: Processo nº 23072.203156/2022-16 SEI nº 1253208
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