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Re: concurso para docente DQ
De Heitor Avelino De Abreu <heitorabreu@ufmg.br>
Para chefia <chefia@qui.ufmg.br>
Cópia Heitor Avelino De Abreu <heitorabreu@ufmg.br>
Data 09.11.2022 15:32
Prioridade Normal

Aos Professores
        Prof. Luiz Cláudio de Almeida Barbosa
        Chefe do Departamento de Química - ICEx-UFMG 

        Prof. Guilherme Ferreira de Lima
        Sub-chefe do Departamento de Química - ICEx-UFMG

Prezados professores,

Em resposta à sua solicitação o setor de Físico-Química se reuniu e decidiu pelas seguintes medidas e áreas estratégicas para futuros concursos públicos
para docentes em nosso departamento.

1. Tentar contratar docentes que possam atuar como docentes/pesquisadores em mais de uma grande área da Química, como por exemplo, Físico-
Química e Química Inorgânica; Química Analítiva e Química Orgânica.
2. Fontes alternativas de energia
3. Biotecnologias
4. Química ambiental
5. Materiais avançados

Estas áreas estratégicas foram sugeridas de modo a contemplar as atuais áreas de atuação que tem sido propostas em grandes editais de órgãos de
fomento, tais como Fapemig e CNPq.

Coloco-me ao seu dispôr para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Heitor Avelino de Abreu
Coordenador do Setor de Físico-Química

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Heitor Avelino de Abreu 
Professor Associado III 
Grupo de Pesquisa em Química Inorgânica Teórica - GPQIT 
Departamento de Química - ICEx 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 
heitorabreu@ufmg.br 
tel: +55-31-3409-5748 
------------------------------------------------------------------------------------------

-----"chefia" <chefia@qui.ufmg.br> escreveu: -----
Para: heitorabreu@ufmg.br, botelhobrunog@gmail.com, anapaula_cta@yahoo.com.br, tas.brandao@gmail.com 
De: "chefia" <chefia@qui.ufmg.br> 
Data: 04/11/2022 04:46 PM 
Assunto: concurso para docente DQ 

Prezados coordenadores, boa tarde! 

O chefe do Departamento de Química solicita que V.Sas. convoquem reunião  

com os respectivos setores para a próxima semana a fim de definir áreas  

estratégicas de pesquisa que possuem candidatos em potencial. 

Devem ser enviadas 5 áreas preferenciais como resposta a esse email ATÉ  

O DIA 14/11. 

Atenciosamente, 

Renata B Teixeira 

Secretária DQ/UFMG 
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