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

Aos membros da Câmara Departamental,

A  Chefia  do  Departamento  de  Química  (DQ),  no  uso  de  suas  atribuições,  solicita  à  Câmara
Departamental a nomeação de um Comitê Gestor do PDI “Criação da Rede Analí�ca Mul�usuária do
Departamento  de  Química:  Modernização  e  Integração  da  Infraestrutura  de  Pesquisa,  Ensino  e
Extensão para Superar os Desafios Tecnológicos do Século XXI” pelo período de vigência do mesmo
(Dezembro de 2022 a Dezembro 2027).

Esse Comitê terá a função de assessorar a Chefia do DQ nos seguintes assuntos:

1. Planejamento,  alocação e a aplicação dos recursos financeiros arrecadados,  considerando as
necessidades do Departamento e as metas estabelecidas no projeto aprovado.

2. Avaliar  as  limitações  jurídicas  apontadas  pela  procuradoria  jurídica  no  que  diz  respeito  à
aplicação de recursos financeiros conforme previsto no projeto.

3. Estabelecer cronograma anual de desenvolvimento do projeto, definindo metas para a equipe
de professores e técnicos envolvidos na Central Analí�ca (que é parte central da Rede), bem
como recomendar a contratação de pessoal, conforme previsto no projeto.

4. Estabelecer  prioridades  para  a  aquisição  de  bens  e  serviços,  visando  maior  eficiência  no
desenvolvimento do projeto.

5. Demandar da equipe envolvida, dados referentes ao desenvolvimento do projeto para fins de
elaboração de relatório anual sobre questões técnicas do projeto para apreciação pela Câmara
Departamental.

A Chefia propõe os seguintes membros para esse Comitê:

1. Prof. Ângelo de Fá�ma (Coordenador),

2. Prof. Anderson Dias,

3. Prof. Eduardo Nicolau,

4. Prof. Hélio Anderson Duarte

5. Profa. Rosemeire Brondi,

6. Prof. Rodrigo Lavall (Fiscal do Projeto).

Luiz Cláudio de Almeida Barbosa
Chefe do Departamento de Química



Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio de Almeida Barbosa, Chefe de
departamento, em 15/12/2022, às 10:39, 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 Guilherme Ferreira de Lima, Subchefe de
departamento, em 15/12/2022, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no 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 1965262 e o código CRC 2F0FA816.

Referência: Processo nº 23072.249974/2021-84 SEI nº 1965262
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