
REGIMENTO DO SETOR DE CRIOGENIA - DQ 

 

CAPÍTULO I 

Do órgão e seus afins 

 

Art 1º. O Setor de Criogenia do Departamento de Química (DQ) do Instituto de 

Ciências Exatas (ICEx) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) tem como 

missão a produção de nitrogênio líquido visando atender às demandas de pesquisa, 

ensino e prestação de serviço. Essa infraestrutura é disponibilizada para a comunidade 

docente, discente e técnico-científica do DQ, demais unidades da UFMG e público 

externo, seguindo as diretrizes definidas pelo Núcleo de Extensão e Prestação de 

Serviços (NEPS) do DQ. 

Art 2º. São competências do Setor de Criogenia: 

I. produzir nitrogênio líquido em quantidades suficientes para atender a demanda de 

usuários que necessitam esse líquido criogênico; 

Art 3º. Para o cumprimento de sua missão, a gestão do Setor de Criogenia: 

I. conservará, em condições adequadas, as instalações físicas, os equipamentos e os 

demais bens, providenciando manutenções preventivas e corretivas; 

II. gerenciará o setor com recursos próprios ou obtidos via projetos, para assegurar a 

manutenção adequada de seus equipamentos e periféricos; 

V. apresentará projetos para agências de fomento visando a obtenção de recursos 

adicionais para a compra de consumíveis, atualização e manutenção dos seus 

equipamentos e instalações; 

VI. determinará os custos de produção do nitrogênio líquido para a precificação do 

produto fornecido.  

VII. gerenciará os horários de fornecimento do nitrogênio líquido para os laboratórios 

de infraestrutura, aos usuários do DQ, demais unidades da UFMG e público externo. 

Art. 4º – O fornecimento do nitrogênio líquido será prioritariamente destinado aos: 

I. laboratórios de infraestrutura do departamento; 



II. docentes e discentes do DQ-UFMG, nos níveis de graduação e pós-graduação; 

III. demais unidades da UFMG; e 

IV. público externo. 

 

CAPÍTULO II 

Da organização  

Art 5º. A estrutura administrativa e funcional do Setor de Criogenia será organizada da 

seguinte forma: 

I. um coordenador e subcoordenador; 

II. um técnico. 

 

Seção I – Comitê Gestor 

Art 6º. O Comitê Gestor será composto pelo coordenador e subcoordenador, sendo o 

coordenador membro docente do DQ com conhecimentos técnicos dos equipamentos e 

na manipulação de líquidos criogênicos. Poderão compor também o comitê gestor, um 

ou mais membros do comitê técnico do setor. 

Art 7º. O coordenador e subcoordenador serão indicados pela chefia do departamento, 

tendo mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a sua recondução por um ou mais 

mandatos de 2 (dois) anos cada. 

Art 8º. Compete ao coordenador: 

I. coordenar as atividades do setor, garantindo o pleno funcionamento delas de acordo 

com a missão estabelecida no Art. 3º; 

II. buscar recursos financeiros, através de projetos e parcerias com instituições públicas 

e privadas, para aquisição de insumos e manutenção dos equipamentos do setor; 

III. propor, junto ao comitê técnico, as tarefas de cada membro da equipe, de acordo 

com metas estipuladas no início de cada ano ou semestre; 

IV. manter as informações pertinentes ao setor no site do NEPS-DQ atualizados; 

V. gerir os recursos financeiros do setor de forma a garantir a sustentabilidade dos 

serviços prestados pelo setor; 

VI. propor e participar de projetos de extensão; 



VII. coordenar e acompanhar as atividades dos técnicos, bolsistas e/ou estagiários do 

setor caso existam; 

VIII. representar o setor junto aos órgãos superiores. 

Art 9º. Compete ao subcoordenador: 

I. colaborar com o coordenador na gestão do setor; 

II. substituir o coordenador em suas ausências e impedimentos eventuais; 

III. desempenhar outras atividades que lhe forem conferidas. 

Parágrafo único. Em seus impedimentos e faltas eventuais, o subcoordenador será 

substituído pelo Presidente do Núcleo de Extensão e Prestação de Serviços. 

 

Seção II - Comitê técnico 

Art 10º. O comitê técnico será constituído por: 

I. coordenador, subcoordenador e servidores Técnicos-Administrativos em Educação 

(TAEs) do quadro permanente da UFMG com alocação no DQ e/ou de outras unidades 

acadêmicas da UFMG e com treinamento realizado no Setor da Criogenia; 

II. pessoas cedidas à UFMG, tendo sido treinadas pela equipe do setor; 

III. pessoal contratado ou profissionais mantidos com bolsas de agências de fomento ou 

por recursos do NEPS-DQ que são geridos pela FUNDEP ou por gestoras equivalentes, 

após receberem o treinamento da equipe do setor. 

Art 11º. Compete aos membros do comitê técnico do Setor de Criogenia : 

I. seguir os protocolos definidos em conjunto com a coordenação do referido setor; 

II. realizar a transferência do nitrogênio líquido no horário agendado pelos usuários. No 

período do agendamento, quando o volume requerido for pequeno, para volumes 

maiores a entrega do recipiente criogênico deverá ser realizada no período agendado e o 

mesmo será enchido pelo técnico e devolvido em data por ele estipulada; 

III. manter a organização do setor e o registro do fornecimento de líquidos criogênicos 

atualizado; 

IV. organizar as atividades de treinamento dos usuários (docentes, discentes e técnicos) 

na manipulação e cuidados necessários quando da manipulação de líquidos criogênicos;  

V. administrar o agendamento dos usuários e o acesso deles ao setor; 

VI. gerenciar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e seus periféricos 

e, quando possível, realizar a manutenção dos mesmos no local; 

VII. divulgar as diretrizes estratégicas e de utilização do setor para seus usuários; 



VIII. controlar o patrimônio do setor; 

IX. participar de reuniões com o coordenador do setor. 

 

CAPÍTULO III 

Do funcionamento e da utilização do Setor 

 

Art. 12º. O Setor de Criogenia localiza-se na sala 156 do prédio principal do 

Departamento de Química. 

Art 13º. Os usuários do DQ só poderão utilizar os serviços do setor depois de realizarem 

o treinamento prévio para a manipulação de líquidos criogênicos e serem cadastrados 

como usuários autônomos por meio de autorização do orientador ou chefe imediato. 

Para os demais usuários também será exigido o treinamento. 

Art. 14º - O Setor de Criogenia distribuirá o nitrogênio líquido somente em recipientes 

criogênicos adequados. Os usuários devem agendar, na plataforma do NEPS-DQ, a 

quantidade de nitrogênio requerida. Após isso, deverão direcionar-se ao setor de 

criogenia no horário agendado portando o recipiente criogênico para preenchimento. A 

transferência do nitrogênio líquido para os frascos só poderá ser realizada pelo técnico 

do setor. Tanto o usuário quanto o técnico deverão estar utilizando óculos de proteção, 

luvas criogênicas e estar trajados com vestimenta adequada (aquela que cobre as partes 

expostas do corpo, como braços, pernas e pés). 

Art. 15º. O acesso aos serviços prestados pelo Setor de Criogenia implica na prévia 

concordância dos usuários aos termos e condições de uso estabelecidos pelo setor. 

Art. 16º. Qualquer ato que constitua abuso do direito de uso, indisciplina, 

insubordinação ou desrespeito às normas vigentes será analisado pela coordenação do 

setor, juntamente com os TAEs, e, assegurado o direito de defesa, penalidades poderão 

ser impostas aos envolvidos. 

Art. 17º - São deveres e responsabilidades dos usuários: 

I. realizar o treinamento para cuidados e manipulação de líquidos criogênicos; 

II. utilizar recipientes adequados para a retirada dos líquidos criogênicos; 

III. realizar a solicitação de retirada do nitrogênio líquido, efetuando agendamento 

por meio do site do NEPS; 



IV. levar ao setor os recipientes criogênicos no horário agendado, portando óculos 

de proteção e vestimenta adequada. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 18º – O Regimento do Setor de Criogênia passa a vigorar a partir da aprovação pela 

Câmara do Departamento (DQ) de Química da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). 

Art. 19º – Os casos omissos neste regimento interno serão resolvidos pela coordenação 

do Setor de Criogenia. 

 

 


