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Professora do Departamento de Engenharia Metalúrgica e Materiais da UFMG e Coordenadora 
do INCT Acqua Virginia Ciminelli é agraciada com insígnia da Ordem Nacional do Mérito Científico 
 
A Professora Titular do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da UFMG Virgínia 
Ciminelli, também coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Recursos 
Minerais, Água e Biodiversidade (INCT Acqua), foi agraciada com a insígnia da Ordem Nacional do 
Mérito Científico, considerada a mais importante condecoração na área científica e tecnológica do 
Brasil. O trabalho da Profa. Ciminelli situa-se na inserção de temas hidrometalurgia, água e meio 
ambiente, em projetos de caráter multidisciplinar, com forte interação com o sector industrial e 
com o exterior. Suas principais contribuições têm como foco a modelagem as reações sólido-água, 
no contexto do desenvolvimento de processos com melhor desempenho ambiental.  
 
Marco Antônio Raupp, Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, representando a Presidente 
Dilma Rousseff, comandou a solenidade realizada na segunda-feira (21/10), no Museu Nacional de 
Brasília, que deu início às atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 2013. 
Cientistas e personalidades que contribuíram para o avanço da ciência brasileira receberam a 
honraria.  
 
Em seu pronunciamento, o ministro Raupp 
falou da importância do prêmio, que, a cada 
edição, além da presença dos cientistas de 
renome do país, também têm reconhecido 
instituições da sociedade civil. Para ele, essa 
valorização fortalece ainda mais a ciência 
brasileira. “Identificando que existe esse 
reconhecimento essas pessoas se dedicam 
mais. É um círculo virtuoso que se cria de 
cooperação em todos os níveis da sociedade 
brasileira pelo desenvolvimento do país”, 
afirmou. 
 
 Sobre o INCT-Acqua 
 

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia é um Programa que foi lançado em julho de 
2009 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. O programa visa o 
desenvolvimento de Institutos e programas de pesquisa, com atuação marcada na vanguarda do 
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conhecimento científico e tecnológico em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável 
do país. 

Com uma forte abordagem interdisciplinar, o INCT-Acqua reúne pesquisadores de  
instituições nacionais e internacionais, do setor público e privado.  O Instituto adota um novo 
paradigma no qual a água é o fio condutor de iniciativas voltadas à inovação, ao desenvolvimento 
científico, à integração empresa-sociedade e ao desenvolvimento regional sustentável.  
O INCT Acqua sustenta duas linhas de pesquisas identificadas em grandes áreas de atuação. A 
primeira consiste na avaliação do impacto das atividades da indústria mineral sobre a qualidade da 
água, do solo e da conservação da biodiversidade. A segunda visa à agregação de valor e de 
desempenho ambiental a processos e produtos de base mineral.  
 
Mais informações: Índila Ribeiro  
Tel.: (31)3409-3616 /3409-1825 
inctacqua@gmail.com 


