
CARTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

Belo Horizonte, 07 de junho de 2022 

 

Aos membros da Câmara Departamental – DQ UFMG, 

 

A Coordenação do Laboratório de Análise Elementar do Núcleo de Extensão do DQ, juntamente 

com os Professores Cláudio Leite de Souza e Thiago de Alencar Neves do Departamento de Engenharia 

Sanitária e Ambiental (DESA) da UFMG, propuseram um acordo de transferência de um Analisador 

Elementar da marca Perkin Elmer, além de outros equipamentos (PC e balança) e insumos correlatos do 

DESA para o DQ. Esses equipamentos, adquiridos em 2014 e locados em um dos laboratórios do DESA, 

haviam sido instalados, porém nunca utilizados, devido à falta de infraestrutura adequada no laboratório 

e de conhecimento técnico para sua operação. Devido à alta demanda de membros da comunidade do DQ 

por esse tipo de análise, a Coordenação do Laboratório de Análise Elementar do DQ entendeu que a 

transferência do equipamento para nosso departamento seria vantajosa para ambas as partes, uma vez 

que esse equipamento está novo e é um modelo mais recente que o atualmente utilizado no DQ. Em 

contrapartida, seria ofertado ao DESA um crédito de análises de CHNS, além da possibilidade de 

treinamento de pessoal para operação do equipamento. 

O documento contendo os termos do acordo de empréstimo dos equipamentos e seus insumos 

foram redigidos pelo TAE Marley Alisson Perdigão de Assis, juntamente com a Coordenação do Laboratório 

e chefia do DQ, e o mesmo foi aprovado em reunião da Câmara Departamental do DESA no mês de maio 

deste ano. Para dar continuidade no processo de transferência, solicitamos à Câmara Departamental do 

DQ a avaliação do referido termo, enviado juntamente com esta carta.    

  É importante ressaltar que o Laboratório de Análise Elementar do DQ apresenta infraestrutura e 

espaço físico para receber os equipamentos envolvidos no acordo, além de possuir um crédito financeiro 

com a empresa Perkin Elmer, que será utilizado para instalação e manutenção desses equipamentos. O 

TAE responsável pelo Laboratório, Marley Alisson Perdigão de Assis, também está de acordo com essa 

transferência e participou de todo o processo. 

 

Estamos à disposição para os esclarecimentos necessários, 

 

Atenciosamente, 

 

 

Thiago Teixeira Tasso 

Coordenador do Laboratório de Análise Elementar do DQ   

 

 

Dayse Carvalho da Silva Martins 

Sub-coordenadora do Laboratório de Análise Elementar do DQ 




