
Ata da reunião da Rede Mineira de Química (RQ-MG) ocorrida via web no dia 18 de maio 1 
de 2020. 2 
Professores presentes: Arnaldo Pereira (UFSJ), Hélio Santos (UFJF), Tulio Matencio e 3 
Heveline Silva (UFMG), Jairo Tronto (UFV), Leandro Gurgel (UFOP), Marcia Paranho 4 
(UNIFAL), Maurício Saraiva e Maurício Santos (UNIFEI), Raquel Mambrini (CEFET-MG), 5 
Teodorico Ramanho (UFLA), Welington Cruz (UFU).  6 
Justificaram ausência: Ricardo Souza (UFTM) e Vera Alves (Unimontes). 7 
 8 
A professora Glaura Goulart Silva, coordenadora da RQ-MG, iniciou a reunião às 14h. 9 
A agenda proposta teve como pauta 1) Dissolução dos grupos de discussão locais. 2) 10 
Discussão sobre possível recomposição de grupos de cada instituição participante da rede. 11 
Pauta 1) A consulta sobre a dissolução dos grupos locais havia sido enviada por e-mail 12 
previamente, vários coordenadores locais responderam que conseguiram muito pouco 13 
retorno de seus grupos (1 ou 2 retornos). Algumas dúvidas foram enviadas à coordenação 14 
da rede e respondidas previamente a esta reunião web. Após discussões, foi consolidada a 15 
opção pela dissolução dos grupos locais com os votos dos coordenadores locais das 16 
seguintes instituições: UFJF, UNIFAL, CEFET-MG, UFOP, UFSJ, UFV, UNIFEI, UFMG e 17 
UFU. Concorda também como uma opção administrativa para o atual momento da rede a 18 
UFLA, com uma ênfase complementar apresentada pelo professor Teodorico Ramalho que 19 
o importante é fomentar a atividade de grupos temáticos.  Assim, a dissolução dos grupos de 20 
discussão locais foi aprovada por maioria. O professor Ricardo da UFTM manifestou-se por 21 
e-mail antes da reunião sobre o interesse de um número maior que 10 pesquisadores da 22 
UFTM de continuarem a participar da rede. A UFVJM não tem respondido os e-mails da 23 
coordenação da rede. A coordenadora vai entrar em contato com os professores dessa 24 
instituição para avaliar a situação. Pauta 2) A fim de organizar o novo modelo de trabalho da 25 
rede, foi apresentado aos presentes um conjunto de questões que pudessem orientar a 26 
evolução das discussões. As questões e as respostas alcançadas após discussão e votação 27 
foram as seguintes: É necessário recredenciar os grupos de discussão (GDs)? NÃO. É 28 
necessário chamar um recadastramento geral, com formulário? NÃO. É desejável limitar 29 
número de membros por instituição? NÃO. Pode-se manter como membros da rede os 30 
pesquisadores ligados aos dois projetos Qui-Minera e Qui-Med? SIM. E os professores do 31 
Programa Multicêntrico de Pós-graduação que desejarem podem ser membros da rede? SIM. 32 
É desejável compor outros grupos temáticos? SIM. Ficou acordado que a aba da página da 33 
rede que contém os nomes e informações de todos os pesquisadores previamente membros 34 
dos GDs deve ser mantida na página web. Uma nova aba com os coordenadores gerais da 35 
rede e os coordenadores dos projetos temáticos será introduzida.  36 
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