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Ata de Reunião 
 

DATA DA REUNIÃO HORÁRIO DE INÍCIO HORÁRIO DE TÉRMINO LOCAL 

29/04/2015 09:28  
Sala de reunião 

Anfiteatro do LAPOC 

 

REUNIÃO PRESIDIDA POR Nivaldo Carlos da Silva 

TIPO DE REUNIÃO Área Técnica CNEN/LAPOC 

FACILITADOR Nivaldo Carlos da Silva 

SECRETÁRIO Raul A. S. Villegas 

PARTICIPANTES 

Alexandre Pereira de Oliveira 

Rodrigo Leandro Bonifácio 

Nivaldo Carlos da Silva 

Raul A. S. Villegas 

Heliana de Azevedo Franco do Nascimento 

Maria Helena T. Taddei 

 

PAUTA DE DISCUSSÃO 

1. Informes 

2. Planejamento organizacional 

 

 

ITEM DISCUTIDO: 1. Informes 

CONCLUSÕES 

1.1. Bolsas PCI: Bolsas PCI finalizadas. Os quatro bolsistas estão se desligando e apresentarão o relatório final, 

independentemente de qualquer prorrogação com outros recursos. 

1.2.  INAC 2015: O LAPOC terá como foco a participação massiva no evento. Será requerido auxílio à FAPEMIG para 

a participação de servidores e bolsistas de IC. Verificar as regras de financiamento para elaboração do pedido. 

Segunda data para submissão de resumos: 15/05/2015. 

1.3. Curso radioproteção ambiental projeto BRA9057 (04 a 08/05/2015): A princípio, o servidor Heber participará do 

curso presencialmente. Haverá a tentativa de transmissão do curso via sistema Cisco WEBEX. 

1.4. Comitê de Bolsas: Todas as bolsas de IC FAPEMIG estão implementadas. Pagamento (retroativo) previsto até 

08/05/2015. Integração dos bolsistas marcada para 07/05 (proteção radiológica), 14/05 (apresentação CNEN e 

comportamento profissional) e 28/05 (segurança de laboratório). 

1.5. Projeto de reforma de banheiro e biblioteca: A empresa de engenharia/arquitetura Madrid está preparando uma 

proposta de projeto para a biblioteca e os banheiros. 

1.6. Análise da qualidade das águas LAPOC: Já estão disponíveis 3 orçamentos para contratação do serviço de 

análise dos parâmetros de potabilidade de água que não podem ser determinados no LAPOC. Aguarda -se verba 

para emissão da SD. 

1.7. Reunião para definição da área ambiental: A Coordenação convocará uma reunião com os envolvidos para 

definição de responsabilidades nas atividades ligadas à monitoração ambiental.  

1.8. Ata de registro de preços: A ata de registro de preço de materiais já está ativa. A ata de reagentes voltou à 

tramitação inicial. O servidor Rodrigo ficará responsável pelo controle do saldo contratado. Aquisição 

emergencial de filtros Millipore. 
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1.9. Informes da Qualidade: Auditoria está agendada entre 19 e 21/05 (requisitos de Química Analítica) e, a priori, na 

semana de 27/05 (Sistemas, requisitos gerenciais e técnicos dos laboratórios de Radônio e Radiometria).  

1.10. Andamento do projeto DMED: O projeto segue com andamento regular no que diz respeito a compras e 

execução técnica. Serão contatadas empresas para a elaboração de orçamentos para início das obras. 

1.11. Andamento do projeto Eletronuclear: O projeto foi renovado a partir de 01/04/2015 por mais um ano. Parcela 

de cerca de R$ 190.000,00 liberada para contratação de obras. 

1.12. Editais: O Edital CT Infra para equipamento multiusuário está sendo discutido entre a Coordenação e a 

diretoria. 

1.13. Exercício virtual de Forense Nuclear: decidiu-se que o servidor Marcos informará a todos sobre o exercício via e-

mail e que o LAPOC fará parte da atividade. 

1.14.  De Divulgação de eventos internacionais: Antes da definição de datas será verificada a viabilidade do sistema 

Cisco WebEX para videoconferência.  

1.15. Haverá uma visita de uma missão Egípcia no Brasil. Será marcada uma reunião com os servidores Nivaldo, 

Alexandre e Raul para definição do plano de ação no LAPOC. 

 
 
 

ITEM DISCUTIDO: 2. Planejamento organizacional 

CONCLUSÕES 

2.1. Será utilizada a plataforma ASANA para o acompanhamento organizacional.  

2.2. A Daniela já criou uma área de trabalho com os projetos de todo o LAPOC 

2.3. Todos os colaboradores responsáveis pelos setores irão verificar se as informações estão adequadas e 

2.4. Estes colaboradores irão também, com auxílio do Almir e da Daniela, inserir os indicadores físicos para cada uma 

das etapas dos projetos. Está etapa deverá ser concluída até a próxima reunião da área técnica  no dia 

28/05/2015. 

 
 

OBSERVAÇÕES 

ESPECIAIS: 
Sem observações. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO 
ORDINÁRIA: 

Dia 28/05/2015 às 13:30 h na sala de reunião do anfiteatro. 

PRÓXIMA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA: 

- 

 


