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

                 
 
 

BELO HORIZONTE, 09 DE FEVEREIRO DE 2022

 

COMUNICAÇÃO N∘ 08 / DQ / COMISSÃO DE ENCARGOS DIDÁTICOS

 

A chefia do Departamento de Química criou a Comissão de Encargos Didá�cos (portaria no 535, de 31 de
janeiro de 2022) para fazer, de forma unificada, a atribuição dos encargos didá�cos do departamento.

No primeiro semestre de 2022 essa atribuição será um trabalho conjunto da comissão e dos
coordenadores de setor.

A par�r do segundo semestre de 2022 apenas a comissão ficará encarregada dessa tarefa, incluindo a
atribuição de encargos das disciplinas prá�cas.

Essa comissão não subs�tuirá a figura do coordenador de setor, apenas assumirá a tarefa de atribuição
de encargos didá�cos. Os coordenadores de setor seguirão com outras atribuições. A comissão de
encargos didá�cos terá mandato de dois anos e, atualmente, conta com os seguintes docentes:

a) Renata Diniz (presidente da comissão)

b) Eufrânio Nunes da Silva Júnior

c) Gilson de Freitas Silva

d) Le�cia Malta Costa

e) Le�cia Regina de Souza Teixeira

Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos e sugestões que possam melhorar a gestão da
distribuição dos encargos.

 

 

Renata Diniz 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 10/02/2022, às 08:57, 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 10/02/2022, às 09:09, 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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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm


10/02/2022 09:34 SEI/UFMG - 1245878 - Declaração

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1329365&infra_sistema… 2/2

Documento assinado eletronicamente por Renata Diniz, Professora do Magistério Superior, em
10/02/2022, às 09:33, 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 1245878 e
o código CRC F1EA5FE6.

Referência: Processo nº 23072.203156/2022-16 SEI nº 1245878
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