
ESTATUTO DO NÚCLEO DE EXTENSÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Disposições Gerais 

 

ARTIGO 1º - Fica Instituído o Núcleo de Extensão e Prestação de Serviços do 

Departamento de Química NEPS-DQ, regido por este estatuto aprovado pela 

Congregação do ICEX-UFMG, ouvida a Câmara do Departamento de Química, em sua 

reunião plenária de 24/09/2004, entrando em vigor imediatamente após esta data. 

 

CAPÍTULO II 

 

Regime Jurídico, Sede e Duração 

 

ARTIGO 2º - O NEPS-DQ é regido pelo que dispõe a Resolução nº 10/95 do Conselho 

Universitário, ou resoluções complementares ou suplementares deste, que regulamentem 

as atividades de extensão e prestação de serviços da UFMG. 

 

ARTIGO 3º - A Congregação do ICEx, ouvida a Câmara da Departamento de Química, 

indicará a contratação de uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, regida 

pelo Código Civil Brasileiro, vinculada diretamente à UFMG, para atuar, por períodos 

definidos, como agente gestor e interveniente entre o NEPS-DQ e a comunidade usuária, 

no tocante à administração de pessoal e recursos financeiros.  

 

ARTIGO 4º - O NEPS-DQ tem sede no Departamento de Química da UFMG, Belo 

Horizonte, Minas Gerais. 

 

ARTIGO 5º - É indeterminado o prazo de sua duração. 

 

CAPÍTULO III 

 

Objetivos e Funcionamento 

 

ARTIGO 6º - Constituem objetivos do NEPS-DQ. 

&1- Estabelecer relações entre o Departamento de Química/UFMG e a comunidade, no 

que diz respeito à prestação de serviços e à criação intelectual, nas seguintes atividades: 

cursos abertos ou fechados; consultorias; análises físico-químicas quantitativas e 

qualitativas; desenvolvimento de métodos, processos e produtos; confecção e reparo de 

equipamentos; otimização de técnicas de análise e produção. 

 

&2- Promover atividades de atualização de conhecimentos ou de capacitação dos 

membros do Departamento de química nos aspectos técnicos, administrativos e 

científicos; através de palestras, cursos, treinamentos e atividades afins. 

 



&3- Respeitando-se primordialmente os interesses do Departamento de Química, as 

atividades sobre as quais reza o parágrafo anterior serão: inicialmente disponibilizadas 

para os membros efetivos do corpo permanente da UFMG nele lotados. 

 

&4- Gerir processos de incubação de empresas no Departamento de Química, 

respeitando-se a legislação e os trâmites específicos. 

 

&5- Administrar a parte que toca ao Departamento de Química dos recursos gerados por 

patentes e tecnologias desenvolvidas legalmente apropriadas pela UFMG. 

 

ARTIGO 7º - Os planos de trabalho dos profissionais envolvidos nas atividades de 

extensão e prestação de serviços serão submetidos à aprovação da Câmara Departamental 

e por esta analisados, pelo que dispõe o Estatuto e o Regimento da UFMG. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Estrutura Orgânica, Órgãos de Deliberação e Administração 

 

ARTIGO 8º - O NEPS – DQ será administrado por uma comissão permanente nomeada 

pela Câmara: 

Presidente; 

Um professor representante do Setor de Físico-Química do DQ; 

Um professor representante do Setor de química Analítica do DQ; 

Um professor representante do Setor de Química Inorgânica do DQ; 

Um professor representante do Setor de Química Orgânica do DQ; 

Um representante do CENEX do ICEX; 

Um representante dos Servidores Técnicos e Administrativos do DQ; 

Um representante Discente, escolhido entre os alunos matriculados em um dos cursos de 

bacharelado, licenciatura ou de uma das modalidades de Pós-Graduação em Química. 

 

&1- o Presidente desta comissão será indicado pelo Chefe do Departamento e referendado 

pela Câmara Departamental para um mandato de duração não superior ao da chefia. 

 

&2- Os quatro representantes docentes do Departamento e os seus respectivos suplentes 

serão nomeados pela Câmara Departamental após ouvido os setores. 

 

&3- O representante docente do ICEX e membro do CENEX será convidado pela Câmara 

Departamental e nomeado pelo Diretor do ICEX. 

 

&4- A Câmara Departamental nomeará o representante Técnico e Administrativo e o seu 

respectivo suplente, ouvida a categoria lotada no Departamento de Química, em um 

processo eleitoral similar à escolha dos representantes da mesma para a Câmara 

Departamental. 

 

&5- A Câmara Departamental nomeará o representante discente e o seu respectivo 

suplente, ouvido o corpo dos alunos efetivamente matriculados aos cursos de Graduação 

e de Pós-Graduação em Química deste Departamento, em um processo eleitoral similar à 

escolha dos representantes da mesma para a Câmara Departamental. 

 



&6- O presidente da Comissão será sempre um membro do corpo docente efetivo lotado 

do DQ. 

 

&7- Os representantes docentes e o representante técnico e administrativo, bem como os 

seus respectivos suplentes, terão mandato de três anos, permitida uma recondução 

sucessiva. 

 

&8- O representante discente, bem como seu respectivo suplente, terá mandato de um ano 

permitida uma recondução. 

 

&9- O vice presidente do NEPS-DQ será eleito pelos membros da Comissão entre os 

representantes docentes lotados no DQ na primeira reunião a ocorrer após a posse de seus 

membros. 

 

&10- O vice presidente do NEPS-DQ terá como função assumir a presidência da 

Comissão permanente no caso de ausência do presidente por período não superior a quatro 

meses. 

 

&11- Substituições superiores a quatro meses deverão ser referendadas pela Câmara 

Departamental. 

 

&12- A substituição de qualquer de um dos membros, ou de seu respectivo suplente, da 

comissão permanente pela Câmara Departamental poderá ocorrer a qualquer momento 

mantendo-se o prazo de representação original. 

 

&13- O presidente da Comissão Permanente de gestão do NEPS-DQ, durante o exercício 

do cargo deverá receber uma bolsa de extensão, com valor definido pela Câmara do 

Departamento de Química, a ser paga com receitas geradas pelo próprio NEPS-DQ nas 

formas permitidas pela Lei. 

 

CAPÍTULO V 

 

Das Atribuições e Deveres 

 

ARTIGO 9º - Compete à Comissão Gestora do NEPS-DQ. 

 

&1- Elaborar e submeter à aprovação da Câmara Departamental em um prazo máximo de 

três meses a contar da posse do presidente, um plano gestor esboçando as linhas de 

investimento, custos, administração e locação básica de recursos. 

 

&2- Receber os pedidos de serviços e propostas de extensão, divulga-los junto à 

comunidade do Departamento de Química e indicar os responsáveis, considerando as 

propostas encaminhadas pelos candidatos, à execução dos mesmos. Preparando também 

a forma e o texto do contrato. 

 

&3- No caso de utilização do serviço de terceiros, estes deverão ser justificados no cargo 

do projeto e não poderão, salvo julgamento da Câmara Departamental exceder a 20% do 

valor contratado. 

 



&4- Fiscalizar diretamente através de formulários próprios, o cumprimento dos prazos e 

a qualidade da execução dos serviços conforme acordado com o contratante, preservando 

a boa imagem do Departamento de Química. 

 

&5- Encaminhar ao contratante o laudo, produto, equipamento ou produto final 

equivalente fornecido pelo responsável pela execução do serviço. 

 

&6- Verificar periodicamente a qualidade dos serviços prestados junto aos usuários, com 

o objetivo de melhoramento continuo da eficácia do NEPS-DQ. 

 

&7- Promover palestras, cursos ou atividades de treinamento para os membros do 

Departamento de Química. 

 

&8- Divulgar, utilizando os meios cabíveis, os serviços prestados e potenciais que o 

Departamento de Química pode oferecer à comunidade como um todo, e em particular ao 

setor empresarial. 

 

&9- Participar da manutenção da infraestrutura do Departamento, garantindo os 

funcionamentos dos serviços já contratados ao NEPS-DQ. 

 

&10- Acompanhar junto ao interveniente, o fluxo de caixa referente aos serviços 

prestados. 

 

&11- Elaborar juntamente com a entidade interveniente, em no máximo três meses após 

o término do exercício fiscal e submeter à Câmara Departamental a prestação anual de 

contas do NESP-DQ. 

   

ARTIGO 10º - As atividades a serem desenvolvidas pelo NEPS-DQ e pelos servidores e 

professores executores dos projetos serão reguladas pelas resoluções do Conselho 

Universitário da UFMG a elas pertinentes e pela legislação vigente. 

 

ARTIGO 11º - O NEPS-DQ – poderá ofertar cursos abertos ou fechados, estando a 

definição e a amplitude dos mesmos reguladas pelas resoluções vigentes do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG. 

 

&1- Os preços dos cursos ministrados serão compostos pelos custos básicos: hora de 

trabalho do professor coordenador, horas aulas dos professores e instrutores, horas de 

utilização dos equipamentos e dos servidores envolvidos na operação dos mesmos, 

despesas com locomoção, com material de consumo, com arrendamento de salas, com a 

divulgação do curso, com a depreciação dos aparelhos e instalações e demais custos 

pertinentes. 

 

ARTIGO 12- O NEPS-DQ poderá realizar análises e desenvolver ou adequar métodos de 

síntese de produtos químicos, processos químicos, idealizar projetos, protótipos e 

produzir equipamentos. 

 

&1- Para a composição de custos básicos deverão ser considerados a hora de mão de obra 

envolvida (hora referente a supervisão do professor envolvido ou do técnico e 

administrativo, hora do servidor do DQ referente à execução e horas dos funcionários 



contratados e dos alunos); os materiais de consumo, horas de utilização dos 

equipamentos, sejam estes equipamentos da infraestrutura ou não. 

 

&2- Os recursos serão distribuídos da seguinte forma: 

I) valores referentes ao material de consumo de reagentes, vidraria e horas 

de utilização equipamentos, adquiridos para pesquisa e que estejam 

envolvidos, estarão disponíveis em rubrica de responsabilidade do 

coordenador do laboratório/oficina que prestou o serviço. 

II) valor referente à remuneração de professores, técnicos e administrativos 

do DQ e de funcionários e alunos contratados serão repassados às pessoas 

físicas, na forma de bolsa de ensino, pesquisa ou extensão nos termos da 

legislação vigente aplicável à matéria. 

III) valores referentes por projeto aos custos de utilização dos equipamentos e 

instalações da infraestrutura própria serão transferidos ao Departamento 

de Química para reutilização primária nos serviços que os geraram ou 

afins. 

IV) valores referentes às taxas serão repassados às unidades (fundação 

interveniente, UFMG, ICEX, DQ). 

V) haverá regulamentação específica para definição dos serviços disponíveis, 

sugestão de preços e disposições gerais. 

 

ARTIGO 13º - O NEPS-DQ poderá realizar serviços de consultoria por professores e 

técnicos de nível superior na ativa ou, na ausência de interessados entre estes, por 

professores e técnicos aposentados na Instituição, segundo a discrição da Câmara. 

 

&1- Os custos básicos serão referentes às horas de trabalho intelectual, incluindo os 

atributos legais pertinentes. 

 

&2- Se houver necessidade de execução de análises, serviços de laboratório, desenhos 

técnicos e tempo de computação, estes deverão ser consideradas em separado, conforme 

o parágrafo 1º. 

 

&3- Os recursos obtidos com consultorias serão repassados ao executor do serviço, pela 

entidade interveniente, através de bolsa de extensão. O executor deverá arcar com os 

impostos devidos. 

 

ARTIGO 14º - Sobre o preço final de todos os serviços e atividades contratadas e 

prestadas deverão ser aplicadas as seguintes taxas. 

I) até 10,0% para a entidade interveniente; até a presente data = 7,5% 

II) 2,0% para a UFMG; 

III) 2,0% para o CENEX-ICEX; 

IV) 2,0% alíquota temporária conforme a resolução 02/2004 da Reitoria da 

UFMG; 

V) 8,0% para o DQ; 

VI) 4,5% para o Fundo de Reserva do DQ; 

VII) O complemento para 100% será destinado à remuneração de professores, 

funcionários e demais executores, ao pagamento de despesas gerais, da 

utilização de equipamentos, bem como à aferição de ganhos de diretos 

cujos valores serão definidos em regulamentação específica, aprovada pela 

Câmara Departamental. 



 

&1- O montante global do fundo de reserva será designado ao pagamento das 

despesas administrativas e operacionais do NEPS-DQ, à formação do fundo de 

emergência do DQ e ao pagamento das demais despesas estipuladas no Plano 

Gestor e aprovadas pela Câmara Departamental. 

 

&2- O montante Global do Fundo de Emergência do DQ, bem como a amplitude 

e discrição dos gastos aos quais se destina, serão estipulados pela Câmara 

Departamental para cada período de gestão da Chefia do Departamento.   

 

&3- O Chefe do Departamento, durante a sua gestão, poderá reenviar à Câmara 

Departamental, projeto revisando os valores, a amplitude e a descrição das receitas 

e gastos descritos no parágrafo anterior. 

 

&4- Atingindo e mantido o montante estipulado do Fundo de Emergência, de 

acordo com o parágrafo segundo deste artigo, o excedente reverterá ao DQ para 

aplicação em suas atividades normais ou aquelas definidas pela Câmara 

Departamental. 

 

ARTIGO 15º - É permitida a participação de alunos de graduação e de Pós-

Graduação em projetos de extensão e prestação de serviços, desde que esta 

participação seja previamente aprovada pela Câmara Departamental e possua a 

concordância do Colegiado pertinente. 

 

ARTIGO 16º - Os casos omissos serão discutidos pela Câmara Departamental. 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 01 setembro de 2004. 

 

 


