
Ata da reunião da Rede Mineira de Química (RQ-MG) em Uberaba no dia 22 de 1 
novembro de 2019 durante o Encontro Regional da SBQ. 2 
Professores presentes: Angelo Márcio Denadai (UFJF/Campus Valadares), Fábio da Silva 3 
Lisboa (UNIFEI), Frederico B. de Souza (UNIFEI), Keyller Bastos Borges (UFSJ), Ricardo 4 
Souza da Silva (UFTM), Guilherme Max Dias Ferreira (UFLA), Jairo Tronto (UFV/CRP), 5 
Maurício Silva Santos (UNIFEI), Glaura Goulart Silva (UFMG).  6 
Justificaram ausência por atraso do deslocamento até Uberaba: Raquel Mambrini (Cefet-MG) 7 
e Wallans Torres dos Santos (UFVJM). 8 
 9 
A profa. Glaura, coordenadora da RQ-MG, iniciou a reunião às 16h e lamentou a ausência de 10 
instituições, inclusive a próxima UFU, em virtude da necessidade de, neste momento difícil 11 
da RQ-MG e da pesquisa em nosso estado, nos esforçarmos para utilizar os espaços de 12 
encontro para discussão de estratégias de interesse comum. A agenda proposta foi: 1) Relato 13 
das atividades da rede em 2019; 2) Projeto Qui-Minera - relato da elaboração e negociações 14 
atuais com possíveis financiadores; 3) Projeto Qui-Med - início de elaboração - vamos 15 
lançar?; 4) Próximas etapas de atividades da rede. Os relatos propostos nos itens 1 e 2 foram 16 
apresentados pela profa. Glaura que ressaltou a dificuldade de ausência de editais em 2019 17 
e quais seriam as oportunidades reais para submissão de projetos no estado. A coordenadora 18 
informou que a página da RQMG está sendo mantida com recursos próprios (pessoais). Em 19 
anexo a esta ata estão os slides apresentados durante esta reunião. A profa. Glaura relatou 20 
que projeto Qui-Minera, conta com um grupo de 38 pesquisadores e que este projeto foi 21 
apresentado à empresa Vale. Em seguida uma equipa da Vale fez uma demanda específica 22 
para análise e tratamento de água de processo e um projeto foi elaborado por uma equipe de 23 
6 pesquisadores com maior afinidade com as demandas. Esses 6 pesquisadores (ver slides 24 
em anexo) foram incluídos na Rede Plataforma, projeto da Fapemig coordenado pelo Prof. 25 
Rochel Lago (UFMG), e a Rede Plataforma vai apoiar o esforço para captação de projetos. 26 
Uma reunião presencial destes 6 pesquisadores foi marcada para dia 12/12/2019 em Belo 27 
Horizonte e será financiada pela Rede Plataforma. Caso o projeto específico seja contratado 28 
ele irá beneficiar toda a RQ-MG. Os seguintes pontos foram levantados pelos presentes:  i) 29 
Sugestão do prof.  Ângelo Denadai (UFJF/Valadares): atualizar o mapeamento da RQMG no 30 
estado. Colocar na página web um mapa de distribuição incluindo os campi avançados. ii) 31 
Publicações da UNIFEI para a página da RQMG: prof. Frederico Souza (UNIFEI) 32 
responsabiliza-se por enviar.  Estão faltando as publicações da UFU, UNIFAL e UFVJM 33 
(atualizado em dez 2019). iv) Prof. Keyler Borges (UFSJ) enfatizou a importância da história 34 
da RQMG e como trabalhar pela continuidade da mesma é relevante. iii) Prof. Ângelo 35 
comentou sobre a necessidade de grande reflexão e cuidados no assunto de pesquisa 36 
associada à mineração e como divulgar dados à sociedade. Sobre o ponto de pauta 3 os 37 
presentes estão de acordo que se deve iniciar o processo de elaboração do projeto Qui-Med. 38 
Um edital possível é o PPSUS que poderá tratar de doenças negligenciadas e câncer. Uma 39 
série de nomes de representantes de cada instituição dispostos a contribuir com a elaboração 40 
do projeto foi levantada pela coordenadora no segundo semestre de 2019 e são: UFOP: 41 
Rodrigo de Souza Corrêa; UNIFAL: Márcia Paranho; CEFET-MG: Priscila Caldeira; UFTM: 42 
Pedro Ivo; UFSJ: Marcelo Valle; UFVJM: Rodrigo Verly; UFJF: Hélio Santos; UFV: Edgar 43 
Lizarazo; UFLA: Teodorico Ramalho; UFMG: Heveline Silva; UFU: Amanda Danuello; faltam 44 
representantes da UNIFEI e UNIMONTES. Profs. Keyller e Maurício Santos (UNIFEI) 45 
manifestaram dúvidas quanto ao tema de um projeto de química na área de saúde com 46 
chances de conquistar algum financiamento. Os profs Keyller e Maurício concordaram em 47 
coordenar a elaboração do projeto e para tal vão propor um formulário para levantamento de 48 



possibilidades da equipe da RQMG. Na discussão do último ponto de pauta, item 4 -próximas 49 
atividades, a coordenadora enfatizou que todo o esforço tem sido na busca de oportunidades 50 
para conquista de financiamento e que dezenas de ações pessoais (conversas, pedidos de 51 
reunião, envio de mensagens, etc) tem sido feitas nesta direção. Uma ação interna da rede 52 
necessária será o recredenciamento e uma sugestão é limitar o número de membros por 53 
instituição, para trabalharmos com maior integração. Esta ideia é, por exemplo, gerar um 54 
colegiado com 5 membros de cada instituição (ver proposta para discussão nos slides em 55 
anexo). A reunião da RQMG foi finalizada às 17:30 hs e a coordenadora lavrou a presente 56 
ata para análise e assinaturas.  57 
 58 
Uberaba, 22 de novembro de 2019 59 


