
Ata da reunião da Rede Mineira de Química (RQ-MG) ocorrida via web no dia 19 de 1 
junho de 2020. 2 
Professores presentes: Arnaldo Pereira (UFSJ), Hélio Santos (UFJF), Heveline Silva (UFMG), 3 
Jairo Tronto (UFV), Leandro Gurgel (UFOP), Marcia Paranho (UNIFAL), Maurício Saraiva e 4 
Maurício Santos (UNIFEI), Raquel Mambrini (CEFET-MG), Teodorico Ramanho (UFLA), 5 
Welington Cruz (UFU), Leandro Lemos (UFVJM), Pedro Ivo (UFTM), Gian Freschi (UNIFAL), 6 
Keyller Borges (UFSJ), Júlio Silva (UFJF), Fabrício Andrade (UNIFEI), Amanda Danuello (PG-7 
Multicêntrico) e Frederico Souza (PG-Multicêntrico).  8 
 9 

A professora Glaura Goulart Silva, coordenadora da RQ-MG, iniciou a reunião às 13:45h. 10 
A agenda proposta teve como pauta 1) Relato sobre a dissolução dos grupos de discussão 11 
locais ocorrida em 18/05/2020. 2) Relato sobre a discussão a respeito da nova dinâmica de 12 
trabalho da rede iniciada em 18/05/2020 e continuação desta discussão. 3) Informes Qui-13 
Minera. 4) Informes Qui-Med. 5) Outros grupos temáticos. 6) Outros assuntos.  Pautas 1 e 2) 14 
A professora Glaura fez o relato das decisões e encaminhamentos da reunião de 18 de maio. 15 
Informou também que conversou com professores da UFVJM que também estão de acordo 16 
com a dissolução dos grupos discussão locais. A UFVJM indica para ser contato local o 17 
professor Leandro Lemos a partir desta data. Os professores anteriormente denominados 18 
coordenadores locais, serão agora identificados como contatos locais, por exemplo, e 19 
participarão de um órgão de decisão, que poderá ser um colegiado ou uma assembleia. O 20 
regimento da RQ-MG precisar ser revisado para incorporar o novo modelo de trabalho na 21 
rede. A forma de participação dos professores do Programa Multicêntrico deverá ser definida. 22 
Pauta 3) A professora Glaura relembrou as ações do grupo Qui-Minera em 2019 e informou 23 
que um projeto foi encaminhado para a empresa Vale, mas está postergada a análise do 24 
mesmo para 2021 pela empresa. Um grupo de 6 pesquisadores da rede está buscando uma 25 
agenda com o Mining-Hub com o apoio do professor Rochel Lago (UFMG). Pauta 4) O 26 
professor Maurício Santos fez um relato sobre os trabalhos do Grupo temático Qui-Med, e 27 
informou os presentes sobre: Projeto Enfrentamento da COVID-19 - novas perspectivas; 28 
Gestão da Quimioteca na página da rede; Propostas de projeto para Cristália; Relato sobre 29 
a reunião com ACG Pharmaceuticals. Pauta 5) Com respeito à criação de outros grupos 30 
temáticos, os presentes mencionaram a possibilidade de considerar o tema “Energia” ou 31 
“Materiais”, incluindo resíduos. Entretanto, foi consenso que é preciso primeiro avaliar onde 32 
existem demandas para atuação de químicos no estado de MG. Foi sugerido fazer um contato 33 
com a FIEMG sobre um mapa de atividades industriais com interface importante com a 34 
química. Pauta 6) Em outros assuntos, a professora Glaura declarou aberto o processo para 35 
indicações de nomes para a coordenação geral da RQ-MG, que deverá ser eleita em agosto 36 
de 2020. 37 
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