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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

 
OFÍCIO Nº 19/2023/ICEX-QUI-UFMG

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2023.

 

Ao Professor

Luiz Cláudio de Almeida

Chefe do Departamento de Química

  

Assunto: Aprovação ad referendum

 

Prezado Professor,

Gostaríamos de solicitar a apreciação do projeto de trabalho e o termo de cooperação anexos, com a
consequente aprovação ad referendum.

Não se trata de um projeto comum, mas parte de uma dissertação de mestrado que será desenvolvida no
âmbito do PRH- Programa de Formação de Recursos Humanos- ANP/FINEP. Essa dissertação recebe
suporte financeiro do PRH, que por sua vez é financiado pelas petroleiras, especialmente pela Petrobrás. 
Esta empresa mantém uma parceria com a Klabin para desenvolverem produtos de lignina e, por isso,
demonstraram interesse em acompanhar a dissertação, sem o aporte de recursos financeiros.

Caso tenhamos êxito nesta fase inicial, que é mais exploratória, será assinado um novo acordo com
recursos e com a possibilidade de se ter propriedade intelectual, o que não acontecerá na presente fase.
Entende-se que o Termo de Cooperação de agora é mais para termos acesso a amostras e o envolvimento
das equipes.

Devido à falta de reuniões da Câmara e a da Congregação no período de janeiro e fevereiro, fomos
instruídos pela Divisão de Convênio a instruir o processo e já solicitar análise da Procuradoria Jurídica,
com dois ad referendum.  Quando �vermos as reuniões, faremos a tramitação regular para aprovação
colegiada em pelo menos uma das instâncias, como de praxe.

Agradecemos antecipadamente,

 

Atenciosamente,

 

 

VÂNYA MÁRCIA DUARTE PASA

Coordenadora do Laboratório de Ensaios de Combus�veis
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Documento assinado eletronicamente por Vanya Marcia Duarte Pasa, Professora do Magistério
Superior, em 10/02/2023, às 17:03, 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 2078736 e
o código CRC 04EDD71A.

 

Referência: Processo nº 23072.207077/2023-65 SEI nº 2078736

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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