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

                 
 
 

BELO HORIZONTE, 11 DE FEVEREIRO DE 2022

 

COMUNICAÇÃO N∘ 09 / DQ / SETOR DE COMPRAS

 

A Chefia do Departamento de Química (gestão 2022-2023), visando aprimorar as compras e o�mizar o
uso dos recursos financeiros disponíveis, para melhor atender a toda comunidade do DQ, criou um setor
dedicado às compras do Departamento de Química. 

Esse setor será composto pelos seguintes servidores:

Profa. Rosemeire Brondi Alves (Assessora da chefia para assuntos financeiros, responsável pela gestão
das contas do DQ)
Thiago Neves Pinto Amaral (TAE, responsável pela realização dos pedidos de compra e
acompanhamento das mesmas até sua efetivação)

O Setor de Compras  irá centralizar e o�mizar todos os processos de compras do Departamento. Em
breve os coordenadores de laboratório e os Coordenadores de Setor receberão orientações do Setor de
Compras sobre a maneira de encaminhar os pedidos de modo a agilizar as compras.  Esta é uma das
inicia�vas da chefia no sen�do organizar melhor esta área sensível que afeta a todos. A chefia agradece
sugestões para aprimorar esta inicia�va, assim como sugestões para aprimorar quaisquer outros serviços
demandados por nossa comunidade. 

A comunicação e as requisições com o Setor de Compras deverão ser feitas exclusivamente, por escrito,
no e-mail: scomprasdq@gmail.com. Dúvidas pontuais sobre assuntos rela�vos à compra podem ser
esclarecidas com o Thiago na sala 108.

Esperamos contar com a colaboração de toda a comunidade no sen�do de estabelecermos uma
administração eficiente e transparente. 

 

Luiz C. A. Barbosa Guilherme F. de Lima
Chefe do DQ Subchefe do DQ

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ferreira de Lima, Subchefe de departamento,
em 11/02/2022, às 11:53, 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 11/02/2022, às 11:53, 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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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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 1248859 e
o código CRC 4C9AB52E.

Referência: Processo nº 23072.203156/2022-16 SEI nº 1248859

https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

