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COMUNICAÇÃO N∘ 27 / DQ / CHEFIA

A Chefia do DQ informa que no dia 12 deste mês deu as boas-vindas às novas servidoras Caíssa Pereira
Barbosa e Márcia Cavalcan� Moreira, que passaram a integrar o quadro de nosso departamento. A
servidora Márcia já  está lotada na Biblioteca,  em subs�tuição a Graciela Silvia Donadia,  enquanto
Caíssa atuará na Rede de Dados no lugar do servidor Hérico Gonçalaves Valia�. As novas servidoras
foram recebidas pela Divisão de Acolhimento e Socialização do DQ, bem como pela servidora Leandra,
do ICEx.

Graciela vem trabalhando na Biblioteca há oito anos, período em que desenvolveu suas a�vidades
com muita dedicação e cordialidade para com a nossa comunidade. Ela será transferida a par�r do dia
21 deste mês, para outra unidade da UFMG. O servidor Hérico está lotado no DQ desde fevereiro de
2017, onde sempre atendeu a todas as demandas do DQ com muita competência e dedicação. Sua
remoção para outra unidade foi aprovada a par�r desta semana. 

A Chefia agradece a Graciela e ao Hérico pelos serviços prestados ao longo de todo o período que
es�veram  conosco.  Destaca  ainda  que  a  contribuição  dos  dois  foi  muito  importante  para  tornar
possível a realização de a�vidades essenciais para a nossa comunidade. Desejamos aos dois colegas
sucessos nessa nova etapa na UFMG.

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 15/12/2022, às 13:16, 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 15/12/2022, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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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 1966027 e o código CRC 81AE32A7.

Referência: Processo nº 23072.203156/2022-16 SEI nº 1966027
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