
NORMAS DE FUNCIONAMENTO E USO DO NÚCLEO DE 

EXTENSÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, ICEx, UFMG 

 
Esse documento constitui um instrumento regulador das atividades 

acadêmicas, científicas e técnicas desenvolvidas no Núcleo de Extensão e 

Prestação de Serviços - NEPS-DQ do Departamento de Química da 

Universidade Federal de Minas Gerais e das condutas a serem observadas 

pelos usuários desse Núcleo, visando garantir o cumprimento da missão 

precípua de “proporcionar infraestrutura em técnicas analíticas para usuários 

de diversas áreas do conhecimento, com o objetivo de viabilizar, aprimorar e 

promover pesquisas científicas e tecnológicas no Departamento de Química, 

nas demais unidades da UFMG, outras instituições de ensino públicas e 

privadas e ao público externo à Instituição com inserção em atividades de 

ensino e de extensão". 

 
SEÇÃO I -DO ACESSO À INFRA-ESTRUTURA  

 
Art. 1° Poderão ter acesso à infraestrutura do NEPS-DQ: 

I. Professores, pesquisadores, alunos de graduação e de pós-graduação 

vinculados à UFMG ou de outras Instituições de Ensino e Pesquisa, 

desde que envolvidos em projetos de pesquisa científica ou tecnológica 

aprovados pela Câmara do Departamento de Química da UFMG. 

II. Profissionais e pesquisadores de empresas públicas ou privadas, 

mediante contrato para desenvolvimento de projetos, obedecidas as 

normas da UFMG para esse tipo de atividade. 

III. Professores e pesquisadores vinculados à UFMG ou a outras 

Instituições de Ensino e Pesquisa que prestam serviços a empresas, 

desde que aprovados por sua instituição de origem e pela Câmara do 

Departamento de Química da UFMG. 

 
Art. 2° Os projetos deverão ser submetidos ao NEPS-DQ por via eletrônica, 

mediante o preenchimento de formulário disponível no endereço 

www.ne.qui.ufmg.br. 

§ 1° Os projetos com participação de alunos de graduação e de pós- graduação 

deverão ser submetidos pelo orientador. 

http://www.ne.qui.ufmg.br/


§ 2° Projetos submetidos por profissionais que não integrem o quadro 

permanente da Instituição proponente deverão contar com a concordância do 

órgão superior da referida Instituição com expressa aprovação e prova da 

ciência. 

 
Art 3° A Coordenação Técnico-Científica do NEPS-DQ analisará a 

exequibilidade dos projetos submetidos, considerando, sobretudo, a 

adequação da metodologia à infraestrutura técnica, além dos equipamentos 

disponíveis para execução. 

 
Art. 4° A execução das solicitações ou o acesso dos usuários aos laboratórios 

da infraestrutura dar-se-á somente após aprovação dos respectivos projetos 

pela Coordenação Técnico-Científica do NEPS-DQ. 

 
SEÇÃO II – DA DEFINIÇÃO DE USUÁRIOS 

 
Art. 5° Para fins de utilização da infraestrutura do NEPS-DQ, os proponentes 

serão categorizados em função de sua origem institucional e sua qualificação 

técnico-científica. 

 
§1° Quanto à origem institucional, considerar-se-ão as seguintes categorias: 

I. Docentes e pesquisadores vinculados à UFMG; 

II. Alunos de graduação e de pós-graduação vinculados à UFMG; 

III. Usuários docentes, pesquisadores, alunos de graduação e de pós-

graduação vinculados a outras Instituições de Ensino e Pesquisa 

públicas e privadas; 

IV. Usuários provenientes de empresas públicas e privadas ou 

profissionais autônomos. 

 



 
Art. 6° A Coordenação do NEPS-DQ determinará, de acordo com a 

qualificação do usuário, o nível de acesso e suas solicitações às instalações 

desse Núcleo. 

 
SEÇÃO III – DA UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DQ 

 
Art. 7° O acesso dos usuários aos laboratórios da infraestrutura do NEPS-DQ 

será restrito, regularmente, ao período de operação definido pela Coordenação 

Técnico-Científica e aprovado pela Coordenação com ciência dos 

Coordenadores de laboratório. 

 
Art. 8° A critério da Coordenação Técnico-Científica do laboratório, serão 

reservados períodos específicos para a manutenção dos equipamentos e para 

o desenvolvimento ou implantação de novas técnicas e metodologias. 

 
Art. 9° Todos os usuários, antes de utilizarem as instalações e enviarem 

solicitações ao NEPS-DQ, deverão assinar Termo de Ciência das Normas de 

Funcionamento, Segurança e Ética do Órgão. 

 
Art.10° A utilização dos equipamentos do NEPS-DQ quando implementado 

pela Coordenação do referido laboratório requererá agendamento prévio, em 

conformidade com instruções a serem estabelecidas pelo Núcleo e em 

plataforma eletrônica própria. 

 
Art.11° O Coordenador do laboratório poderá a qualquer momento, por motivo 

justificado, alterar o cadastramento de usuários ou suspendê-lo, bem como 

cancelar o agendamento realizado previamente. 

 
Art. 12° O Núcleo estabelecerá tabela de custos associados à utilização da 

infraestrutura e a disponibilizará para os usuários. 



Parágrafo único. Os usuários, em consonância com as orientações recebidas, 

deverão providenciar o repasse de recursos correspondentes ao NEPS-DQ. 

 
Art. 13° Estas normas entram em vigor na data de sua aprovação pela 

Câmara do Departamento de Química. 

 
 
Aprovado em reunião do NEPS-DQ em 10 de maio de 2022. 

 

Prof. Ângelo de Fátima 

Presidente do Núcleo de Extensão e Prestação de Serviços 

Departamento de Química, ICEx, UFMG 


