
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

 
 

 
 

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2022 

                                         

Ilmo Sr. 

Prof. Dr. Luiz Claudio de Almeida Barbosa  

Chefe do Departamento de Química – UFMG 

 

Ref. Parecer Processo SEI 23072.031392-2018-48: Prorrogação de 

Prazo/Remanejamento de Recursos 

 

Histórico: A professora Vanya Pasa, coordenadora do Laboratório de Ensaios de 

Combustíveis- LEC solicita à Chefia do Departamento de Química uma análise sobre o 

pedido de prorrogação de vigência e o remanejamento dos recursos do Convênio N. 

10.289, projeto PES-00017-18, firmado entre a FAPEMIG e a UFMG, com interveniência 

da SEDECTES/MG, cujo título do projeto é: “Implantação de Unidade Piloto para 

Desenvolvimento de Tecnologia para Produção de Bioquerosene e Diesel Verde”. O 

projeto descrito no convênio citado já obteve duas aprovações de prorrogação do prazo 

de vigência com motivos consistentes apoiados nos episódios causados pela pandemia e 

atrasos da liberação de recursos financeiros por parte da agência pagadora.  

 

Atual Solicitação: Prorrogação de mais 10 meses para concluir o projeto e remanejamento 

dos recursos financeiros para finalização do mesmo.  

 

Descrição da parecerista: O cronograma proposto no projeto do Convênio N. 10.289, 

projeto PES-00017-18 (descrito em SEI 23072.031392-2018-48) alcançou 80% da sua 

execução, faltando poucas etapas para a sua conclusão. As justificativas para o pedido 

de prorrogação estão apropriadas e suficientes para a fundamentação do pedido. O 

remanejamento dos recursos financeiros também apresenta justificativas com 

razoabilidade técnica, porém cabe à agência de fomento pagadora aprovar o 

remanejamento a ser solicitado pela coordenadora do projeto.  
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Parecer: Recomendo a APROVAÇÃO da solicitação por parte da professora Vanya Márcia 

Duarte Pasa para a prorrogação de vigência do projeto (descrito na Ref.), para mais 10 

meses e ciência de que ocorrerá o remanejamento dos recursos em acordo com a 

submissão e aprovação por parte da agência de fomento pagadora. 

 

 Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 Atenciosamente, 

   

 

 

                            _____________________________________________                                                                                       

Profa Patricia Alejandra Robles Azocar 

Profa Associada- Departamento de Química- UFMG 

pard@ufmg.br 

 

 


