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

                 
 
 

BELO HORIZONTE, 23 DE FEVEREIRO DE 2022

 

COMUNICAÇÃO N∘ 12 / DQ / COMISSÃO DE REALOCAÇÃO DE BENS

 

Dado o controle cada vez mais rigoroso por parte da administração de bens patrimoniáveis, e das
dificuldades encontradas pelo Setor de Patrimônio do Departamento de Química (DQ) no gerenciamento
das demandas internas, a Chefia nomeou uma comissão para avaliar todos os assuntos rela�vos à
movimentação interna e solicitação de doação de bens sob a guarda do DQ.

A Comissão de Realocação de Bens (CRB), ins�tuída pela Portaria 780/2022, é assim cons�tuída:

 

Tiago Antônio da Silva Brandão (presidente);
Flávia Cristina Camilo Moura;
Fabiano Vargas Pereira;
Bruno Gonçalves Botelho;
Maria Helena de Araújo;
Anderson Perpétuo de Souza.

Nesta gestão, qualquer solicitação de realocação interna de equipamento, móvel ou outro bem, assim
como solicitação de doação de bens alocados no DQ, deve ser encaminhada para o e-mail:
tasb@ufmg.br, aos cuidados do professor Tiago Brandão. A CRB fará uma análise da demanda e emi�rá
um parecer para subsidiar a decisão da Câmara Departamental.

Chefia entende ser esta uma boa prá�ca de gestão que permi�rá um melhor controle do patrimônio sob
a guarda do DQ.

Sugestões para o bom funcionamento da CRB, visando o aprimoramento desta prá�ca, devem ser
encaminhadas para o e-mail informado acima.

 

 

Tiago Brandão Luiz C. A. Barbosa Guilherme F. de Lima
Presidente da Comissão Chefe do DQ Subchefe do DQ

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ferreira de Lima, Subchefe de departamento,
em 23/02/2022, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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Documento assinado eletronicamente por Tiago Antonio da Silva Brandao, Presidente de comissão,
em 23/02/2022, às 17:14, 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 Luiz Claudio de Almeida Barbosa, Chefe de
departamento, em 23/02/2022, às 17:30, 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 1275560 e
o código CRC 8BFB080B.

Referência: Processo nº 23072.203156/2022-16 SEI nº 1275560
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