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

                 
 
 

BELO HORIZONTE, 25 DE FEVEREIRO DE 2022

 

COMUNICAÇÃO N∘ 13 / DQ / LABORATÓRIO DE CRIOGENIA

 

Com a finalidade de melhorar o serviço de fornecimento de água des�lada e deionizada no
Departamento de Química a Chefia nomeou a Profa. Adriana Nori subcoordenadora do laboratório de
Criogenia para cuidar, especificamente, desse assunto.

Já foram iden�ficados alguns problemas na qualidade da água fornecida na criogenia (sala 156) e
estamos trabalhando para tentar solucioná-los. Como alterna�va temporária, foi realizada uma
manutenção no deionizador localizado na sala 1012 (anexo I) e quem precisar de água deionizada para
pesquisa, pode ter acesso a essa água procurando pelas TAEs Marina Caneschi ou Karen Nunes na sala
1011 (anexo I) nos dias e horários listados a seguir:

03 e 04/03 das 9:00 às 11:00 h
07, 08 e 09/03 das 9:00 às 11:00 h

Esses horários são provisórios e posteriormente divulgaremos novas informações. Pedimos a colaboração
de todos em re�rar apenas a quan�dade de água que precisarem, pois a produção de água deionizada é
rela�vamente lenta. Contamos com a compreensão de todos.

 

Adriana Nori Luiz C. A.
Barbosa Guilherme F. de Lima

Subcoordenadora do Lab. de
Criogenia

Chefe do DQ     
    Subchefe do DQ                 

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ferreira de Lima, Subchefe de departamento,
em 25/02/2022, às 13:29, 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 25/02/2022, às 13:30, 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 Adriana Nori de Macedo, Professora do Magistério
Superior, em 25/02/2022, às 15:02, 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 1281530 e
o código CRC FBCE96A8.

Referência: Processo nº 23072.203156/2022-16 SEI nº 1281530
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