
Professor Luiz Claudio de Almeida Barbosa  

Chefe do Departamento de Química da UFMG 

 

Senhor chefe, 

 

Apresento abaixo o relatório de atividades referente ao período de 04/04/2022 - 25/09/2022, 

realizando meu trabalho de atendimento às solicitações de serviço abertas à Oficina Eletrônica 

do Departamento de Química.  

Este relatório é um requisito solicitado para avaliação semestral da Câmara do Departamento 

de Química para a manutenção do horário a especial mim concedido e atualmente exercido de 

30h semanais. Esse processo foi solicitado à minha necessidade de conciliar meus estudos com 

a função de técnica na Oficina Eletrônica deste Departamento e originalmente protocolado em 

14/01/2022. O processo teve aprovação da Câmara Departamental em 06/04/2022 e 

oficializado conforme portaria da Reitoria em  19/08/2022.  

As atividades realizadas no período em análise nos diferentes setores do Departamento de 

Química: 

- Secretaria de pós graduação 

● Levantamento técnico de computadores disponíveis, especificação de componentes 

para compra e possível melhoria dos equipamentos utilizados. 

● Recuperação de 1 notebook  

● Manutenção (troca de bateria, troca de HD, instalação sistema operacional) de 

computador de estagiaria.  

● Instalação sistema operacional e programas utilizados computador de funcionária  

● Recuperação de placa mãe computador (troca de capacitor e cooler) 

- Secretaria administrativa do Departamento de Química 

● Instalação de novo computador, novos programas administrativos e transferência de 

arquivos antigos da secretaria do departamento.  

● Recuperação de computador e seus arquivos de dados e caixa de som acessório. 

● Analise e especificação de compra de componentes para reparo de computador [ 

necessário substituição de placa de vídeo] 

● Auxilio com interface para manutenção junto à empresa de impressoras (suplente do 

TAE Silvio contrato atual). 

 

-Seção de Compras do Departamento de Química 

● Formatação e backup de arquivos computador de funcionário  

● Manutenção em notebook para uso remoto, troca de componentes, instalação de 

novo sistema operacional, instalação de programas de uso diário. 

● Novo computador recebido – Instalação de novo ambiente de trabalho, transferências 

de arquivos. 



● Auxilio e apoio no redimensionamento do Departamento de Química para futuras 

compras de equipamento de eletrônica e de informática.  

- Redemcop 

● Novo computador recebido – Instalação de novo ambiente de trabalho, transferências 

de arquivos. 

● Recuperação computador – placa mãe instalada nova BIOS 

● Especificação de modelo de HD externo a ser adquirido, auxilio em armazenamento de 

dado.  

- Biblioteca 

● Manutenção de computadores, instalação de novos componentes reaproveitados de 

sucata da oficina eletrônica, instalação de sistema operacional compatível, bem como 

programas para usuários. 

● Análise dos computadores da biblioteca em uso e procura ativa por computadores 

ociosos no departamento a fim de troca e melhorar as maquinas utilizadas pelos 

alunos. 

- Auditórios 

● Manutenção preventiva em auditório II, verificação de conexões, atualização 

notebook, teste projetor e cabos de conexão) 

● Manutenção corretiva em auditório I, troca de cabeamento, manutenção do 

computador, orientações visuais ao usuário da lógica e conexões corretas de 

dispositivos fixos e móveis utilizados no ambiente  

● No momento aguardando compra de cabos de áudio a recuperação do serviço de som 

disponível no local.  

- Portaria 

● Substituição de computador da catraca, doação de um antigo CPU do setor de 

compras.  

● Auxilio ao DSU, quando solicitado para a religação das câmeras de segurança do 

Departamento, geralmente desativadas ou desligadas após quedas de energia elétrica 

por longo período de tempo)  

- Setores do Ensino 

● Manutenção corretiva em nobreak da Físico-Química, troca de baterias estacionarias.  

● Manutenção de computador dos TAE recuperação do HD, troca de memorias. , 

Levantado da necessidade de troca de teclado e informado ao responsável, aguardo 

compra 

● Manutenção chapa de aquecimento Físico-Química.  

● Calibração de multímetros Físico Química. 

- Laboratórios de Pesquisa 



Mantenho minhas atividades de atendimento à comunidade do Departamento de Químca aos 

que buscam apoio da Oficina Eletrônica, tais como: 

● Manutenção de microscópio eletrônico e estufa do laboratório de pesquisa da 

professora Heveline Silva 

● Manutenção de reator de (caixa) Ultra-Violeta do laboratório de pesquisa da 

professora Nelci Mohlalem 

● Projeto, especificação de compras e confecção de reator de (caixa) Ultra-Violeta para o 

laboratório de pesquisa da professora Lucienir Pains 

● Manutenção e especificação para aquisição de baterias de Nobreaks do laboratório de 

pesquisa do professor Jadson Belchior 

● Auxilio em testes de configuração do banho termostático do laboratório de pesquisa 

do professor Rochel Montero 

● Manutenção de computadores (desktop e notebook): professores Dario, Rodrigo Lavall 

e professora Henriete Vieira,  

● Instalação do computador da funcionária Leticia – Sala 150A 

- Outros 

Inspeção de 3 mantas e 2 chapas de aquecimento na sucata da eletrônica, mas por dificuldade 

em compra de componentes a manutenção foi interrompida.  

Também, foi realizado um descarte de matérias de informática ociosos na oficina e melhor 

dimensionamento da bancada de manutenção dos mesmos, proporcionando melhora no 

ambiente para a realização de serviços.  

Por fim, no período curto de afastamento do colega de setor (Sr. Júlio César de Souza foi 

disponibilizado horários para atendimento presencial do usuário ou meio de contato pessoal 

para recebimento de demandas urgentes. Ressalto que sempre que possível busco realizar 

meus trabalho em horário comercial, principalmente quando em ausência do colega de 

trabalho. Dessa forma, avalio o tempo de trabalho como adequado para realização de minhas 

funções e solicito manutenção das 30h de jornada.  

Nayara Jassanan Resende dos Santos. 

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2010.  


