
Ata da reunião da Rede Mineira de Química (RQ-MG) ocorrida via web no dia 29 de julho 1 

de 2020. 2 
Professores presentes: Hélio Santos (UFJF), Arnaldo Pereira (UFSJ), Jairo Tronto (UFV), 3 

Leandro Gurgel (UFOP), Marcia Paranho (UNIFAL), Flávio Soares (UNIFEI), Raquel 4 

Mambrini (CEFET-MG), Maurício Santos (UNIFEI), Welington Cruz (UFU), Teodorico 5 
Ramalho (UFLA), João Paulo de Mesquita  (UFVJM), Gian Freschi (UNIFAL), Fabiano 6 

Magalhães (UFLA), Keyller Borges (UFSJ), Júlio Silva (UFJF), Túlio Matencio (UFMG), 7 

Amanda Danuello (PG-Multicêntrico).  8 
 9 

A professora Glaura Goulart Silva, coordenadora da RQ-MG, iniciou a reunião às 13:30h. 10 

A agenda proposta teve como pauta 1) Análise e aprovação das atas de reuniões anteriores 11 

em 18 de maio e 19 de junho de 2020. 2) Discussão sobre alterações no Regimento da rede. 12 
3) Informes sobre os Grupos Temáticos. 4) Webinar 2020. 5) Eleição.  Pauta 1) A professora 13 

Glaura havia enviado as minutas das duas atas previamente por e-mail. Não houve proposta 14 
de alteração e as atas foram aprovadas por unanimidade. Essas atas serão divulgadas na 15 
página da RQ-MG. Pauta 2) O professor Hélio Santos explicou as propostas de alteração do 16 

Regimento da rede, considerando a nova estrutura sem grupos de discussão locais com 17 
membros credenciados. Após algumas discussões, a versão do Regimento ficou pré-18 

aprovada. Pauta 3) O professor Maurício Santos fez um relato sobre os trabalhos do Grupo 19 
temático Qui-Med, inclusive com atividades de modelagem tendo sido iniciadas. Os 20 
pesquisadores do Qui-Med estão ativamente buscando oportunidades. A professora Glaura 21 

resumiu algumas reuniões que os pesquisadores do Grupo temático Qui-Minera fizeram com 22 
empresas e com o professor Rochel Lago. Foi mencionada uma iniciativa de um terceiro 23 

possível grupo temático, envolvendo resíduos e tratamento de efluentes. Estão articulando 24 

essa iniciativa os professores Keyller, Júlio, Raquel, Fabiano, Angelo, entre outros. A 25 
professora Glaura apresentou uma proposta sobre como os possíveis futuros projetos de 26 

grupos temáticos devem apoiar a RQ-MG, sejam em editais públicos ou com empresas. A 27 

proposta é que sejam incorporados, em qualquer projeto ganho por equipes da rede, recursos 28 
para a manutenção das atividades mínimas, a saber, página web e apoio de gestão. Os 29 

recursos necessários para manter a página web são as locações de domínio e hospedagem 30 

e as horas de apoio do técnico em informática. Os valores para manter a página web da RQ-31 
MG em funcionamento somam aproximadamente R$ 350,00/mês em 2020. Um bolsista que 32 

ajudasse a organizar os contatos, eventos e submissões da rede, ou seja apoio à gestão, 33 

seria outra demanda essencial a ser financiada em projeto da rede. Todos os presentes 34 
concordaram que este deve ser um acordo interno dentro da rede.  Pauta 4) A professora 35 

Glaura relatou que membros do grupo Qui-Minera sugeriram a realização de um Webinar da 36 



rede. Todos os presentes são favoráveis à realização do Webinar numa primeira edição em 37 

agosto de 2020 focado nos pesquisadores da rede. Foi definido que no Webinar ocorrerão 38 
apresentações da coordenação geral, dos grupos temáticos e da coordenação do Programa 39 

Multicêntrico. Pauta 5) A professora Glaura enfatizou que está aberto o processo para 40 

indicações de nomes para a coordenação geral da RQ-MG, e que espera receber 41 
candidaturas até 15 de agosto de 2020. 42 

29 de julho de 2020 43 

 44 


