
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas MG. CEP  37130-000
INSTITUTO DE QUÍMICA-IQ

Fone: (35) 3299-1404

ATA DA 1ª REUNIÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM E DUCAÇÃO (TAE) 

DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIFAL

A reunião  foi iniciada às dezesseis  horas  e  trinta  minutos  e finalizada às 

dezessete  horas,  do  dia  20 de setembro  de 2012,  no Laboratório de Físico 

Química Q 208.  A reunião foi  presidida pela Diretora  do IQ  Alzira  Maria  Serpa 

Lucho  e pelo Vice-Diretor  Eduardo Tonon de Almeida.  Estiveram presentes os 

TAES: Dênis de Carvallho Augusto, Kris Simone Tranches, Bernadete de Lourdes de 

Carvalho Meira,  Marcela Marília de Lima, Maria Nazarello Eliziário, Marília Martins 

da Silveira e também a secretária do Instituto de Química, Talitha Roberta Costa. A 

reunião teve como pauta: 1) Apresentação da nova Diretoria; 2) Esclareciment os 

sobre dinâmica de trabalho.  A professora  Alzira  Maria  Serpa  Lucho  iniciou a 

reunião  informando  que  a  nova  Diretoria  terá  um  trabalho  transparente  e 

democrático, com opiniões e sugestões de todos em ata. Diante disso solicitou que 

todos os TAES explicassem sobre seu trabalho e qual era a função de cada um 

dentro do Instituto de Química. A TAE Bernadete de Lourdes Carvalho Meira  deu 

início  explicando que era  responsável  pelo  laboratório  de  Físico-Química,  dando 

suporte aos professores: Luciano Sindra Virtuoso, Alzira Maria Serpa Lucho e João 

Batista  Magalhães,  preparando  aula,  testando,  deixando  tudo  pronto  para  os 

professores ministrarem suas aulas e acompanhando as aulas dentro do laboratório, 

fazendo também a parte administrativa, seja xerox, protocolar um documento, levar 

um documento para outro professor, etc. Informou ainda que seu horário de trabalho 

é de 7:00 horas às 17:00 horas, e que não gostaria de trabalhar a noite. A TAE 

Marília  Martins  da Silveira  discorreu que o horário  de trabalho foi  estabelecido 

quando da contratação, que o dela é das  7:00 horas às 17:00 horas, e que por isso 

a TAE Marcela Marília foi contratada. O TAE Dênis Augusto de Carvalho , disse é 

responsável pelos laboratórios de Química Analítica e Química Geral Inorgânica no 

período de tarde e noite e acrescentou  que entrou para trabalhar a noite, mas nunca 

foi falado para ele que ficaria somente trabalhando a noite. A TAE Marcela Marília 

de  Lima  explicou  que  ela  aceitou  trabalhar  a  noite  desde  o  momento  de  sua 

contratação, pois era uma necessidade dela, devido ao Mestrado, mas que trabalhar 

a noite limita muito a vida social, tanto que ela combinou com as outras diretorias 

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas MG. CEP  37130-000
INSTITUTO DE QUÍMICA-IQ

Fone: (35) 3299-1404

que ela atende, de que na sexta-feira, devido ao fato de não ter aula à noite, ela 

compensaria durante a parte da manhã para não vir à noite. O TAE Dênis Augusto 

de Carvalho  acrescentou que quem fica a noite não têm exclusividade. A TAE Maria 

Nazarello Eliziário  explicou que é responsável pelo laboratório de Química Analítica 

e Química Geral Inorgânica juntamente com o TAE Dênis Augusto de Carvalho,  e 

que faz o horário das 7:00hs às 11:00 hs e das 13:00hs às 17:00hs. A TAE  Kris 

Simone  Tranches  explicou  que  veio  para  o  IQ  transferida  do  ICN  para  ser 

responsável pelo RMN, que auxilia no gerenciamento do laboratório de pesquisa em 

Fotoquímica e Química Medicinal com 32 alunos trabalhando, e ajuda resolvendo 

problemas de recuperação de solvente,  atividades que eram feitas por alunos.  A 

professora  Alzira  Maria  Serpa  Lucho  pergunto  a  TAE  qual  é  a  previsão  de 

funcionamento do RMN. A TAE respondeu que a última notícia que teve foi de que 

estava dando tudo certo com a compra do gás, mas ainda não está finalizado, que 

ela terá que fazer um treinamento para apreender a usar o RMN. A TAE  Marília 

Martins da Silveira  disse que também faz um papel administrativo muitas vezes, e 

é  também responsável  junto  a  TAE Bernadete  de  Lourdes  Carvalho  Meira  pelo 

almoxarifado.  Explicou também, que a divisão de tarefas é em termos de aulas, 

somam as aulas e dividem entre ela a Bernadete de Lourdes Carvalho Meira e a 

Marcela Marília de Lima, de modo a ficar igual entre elas. A TAE Marcela Marília de 

Lima  falou sobre trabalhar a noite, que não é algo que ela gostaria de fazer para 

sempre,  mas  no  momento  é  interessante  para  ela,  até  porquê  quando  presta 

concurso consta no Edital que há possibilidade de trabalhar a noite. O TAE Dênis 

Augusto de Carvalho  disse que a vaga para a noite não é eternamente a noite, não 

existe  isso.  A TAE  Marília  Martins  da  Silveira  questionou se os TAEs da noite 

estavam sobrecarregados.  O TAE  Dênis Augusto de Carvalho  disse que quem 

trabalha durante o dia deveria pelo menos um semestre trabalhar a noite, para ver 

como é o trabalho. A TAE Marcela Marília de Lima disse que todos devem analisar, 

porque cada um tem um interesse. A TAE Marília Martins da Silveira  disse que não 

tem disponibilidade para trabalhar a noite, pois não mora em Alfenas e não combina 

com os horários de ônibus para Areado. A TAE Maria Nazarello Eliziário  também 

acrescentou que não tem interesse em trabalhar a noite, porque é só ela em casa 
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para cuidar dos filhos, limpeza da casa e outros afazeres. A professora Alzira Maria 

Serpa  Lucho  perguntou  aos  TAES se  teriam  algum receio  em relação  a  atual 

diretoria. A TAE Marília Martins da Silveira  disse que não é para se ter receio se 

tudo é com transparência. O professor  Eduardo Tonon de Almeida  salientou que 

toda mudança  causa  receio,  porque  é  novidade.  A TAE  Bernadete  de Lourdes 

Carvalho Meira  disse que é de acordo com a convivência que irão perceber.  A 

professora  Alzira  Maria  Serpa  Lucho  disse  que  em  relação  às  atividades  dos 

técnicos,  que é importante saber de cada um para ver qual  a necessidade para 

argumentarem quando solicitarem mais técnicos para o IQ.  A TAE  Kris Simone 

Tranches  disse que em alguns Institutos dentro  da UNIFAL mesmo, tem muitos 

técnicos.  A professora  Alzira  Maria  Serpa  Lucho  finalizou,  dizendo  que  todos 

devem usar o bom senso para resolver a questão do horário, e que o bom seria 

fazer um rodizio. A mesma ainda complementou que buscará informações junto à 

PROGEPE e ao setor jurídico da UNIFAL-MG para resolver a questão e que se 

houverem alterações de horários, estas não serão para curto prazo. O TAE Dênis 

Augusto  de  Carvalho  acrescentou  que  não  é  para  agora  mesmo  não,  mas  é 

complicado, porque cada um vai defender sua posição. A professora  Alzira Maria 

Serpa  Lucho  e  o  professor  Eduardo  Tonon  de  Almeida  finalizaram a  reunião 

colocando-se a disposição para quaisquer necessidades. A reunião foi encerrada e 

lavrou-se esta ata que será assinada pelos que a aprovam:

Alzira Maria Serpa Lucho                   __________________________________

Eduardo Tonon de Almeida               __________________________________

TAE Bernadete de Lourdes de Carvalho Meira __________________________

TAE Dênis de Carvalho Augusto      __________________________________

TAE Kris Simone Tranches Dias      __________________________________

TAE Maria Nazarello Eliziário          ___________________________________

TAE Marília Martins da Silveira         __________________________________

TAE Marcela Marília de Lima           ___________________________________

Secretária IQ Talitha Roberta Costa   _________________________________
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