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

BELO HORIZONTE, 31 DE MAIO DE 2022

COMUNICAÇÃO N∘ 20/ DQ / DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

CONVOCAÇÃO DOS TAES PARA REUNIÃO COM A CHEFIA

A Chefia do DQ convoca todos os TAEs para uma reunião no dia 03 de junho de 2022, das 10:00 às 12:00
h, no  Auditório 1 do prédio principal da Química, juntamente com a Divisão de Gestão de Pessoas do DQ
e do ICEx.

A pauta da reunião será:

- Divisão de gestão: informes

- Fluxo de trabalho na nova Chefia do DQ

- Importância:

      - Do coordenador na gestão colabora�va;

      -  Do planejamento de funcionamento do setor (ausências, comunicação interna e externa, férias,
trabalho em equipe).

      - Da avaliação de desempenho como instrumento para Gestão de pessoas.

      - Estratégica da elaboração e execução do plano de trabalho de cada uma das equipes.

Os  TAEs  estão  autorizados  a  suspender  o  atendimento  ao  público  para  par�ciparem  desta  reunião.
Solicitamos  a  todos  os  coordenadores  de  setor  que  se  programem  para  liberar  o  servidor  sob  sua
responsabilidade neste período.

Lucienir Pains Duarte Luiz C. A. Barbosa Guilherme F. de Lima

Presidente da Divisão Chefe do DQ Subchefe do DQ

SEI/UFMG - 1493884 - Declaração https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web...

1 of 2 31/05/2022 10:50



Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ferreira de Lima, Subchefe de departamento,
em 31/05/2022, às 08:48, 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 31/05/2022, às 08:48, 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 31/05/2022, às 10:14, 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 1493884 e o código CRC EC7CDB1E.

Referência: Processo nº 23072.203156/2022-16 SEI nº 1493884
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