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

                 
 
 

BELO HORIZONTE, 10 DE JUNHO DE 2022

 

COMUNICAÇÃO N∘ 21 / DQ / CÂMARA DEPARTAMENTAL

 

A Câmara Departamental (CD), em reunião realizada no dia 13 de maio de 2022, decidiu, por
unanimidade, estabelecer os seguintes prazos para o envio de documentos para a pauta das reuniões da
CD.

Projetos complexos de pesquisa, projetos de extensão, parcerias, prestações de contas (parcial e final),
propostas de resoluções e outras demandas que necessitem de parecer: 12 horas da sexta-feira que
antecede à reunião da CD.

 

Projetos de ICV, progressões, pedidos de credenciamentos e demandas simples que não necessitam de
parecer: 12 horas da quarta-feira que antecede à reunião da CD.

 

Por forças do Regimento da UFMG, a reunião da CD deve ser convocada com 48 horas de antecedência.
Com muita frequência, os itens são encaminhados para a pauta não respeitando esse prazo, ou com um
tempo muito curto para a solicitação de um parecer. As datas da reunião da CD estão no site do DQ
(h�ps://www.qui.ufmg.br/departamento/camara-departamental/calendario-reunioes-camara-2/).
Pedimos que a comunidade se organize para que os encaminhamentos à CD sejam feitos em tempo hábil,
pois aditamentos só ocorrerão com autorização da Chefia e em casos de extrema necessidade.  

 

 

 

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 10/06/2022, às 10:25, 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 10/06/2022, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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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 1518373 e
o código CRC 5D38325A.

Referência: Processo nº 23072.203156/2022-16 SEI nº 1518373
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