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ATA DA 26ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE Q UÍMICA. 

A Reunião foi iniciada às onze horas e onze minutos e finalizada às doze horas e

trinta minutos do dia quinze de agosto de 2013, no Prédio PCA sala 203, permitida a

dilatação temporal  por  todos  da plenária.  A reunião foi  presidida pelo  Diretor  do

Instituto  de  Química  em  Exercício,  o  professor Eduardo  Tonon  de  Almeida .

Estavam  presentes  os  docentes: Antônio Carlos  Doriguetto,  Claudia  Torres,

Cláudio Viegas Júnior, Fábio Luiz Pissetti, Jerusa Simone Garcia, João Batista

Magalhães, Luciano Sindra Virtuoso, Luciano Tavares  da Costa, Maria Vanda

Marinho, Marcello Garcia Trevisan, e Nelson Henriqu e Teixeira Lemes.  Estavam

presentes  os  TAEs  Dênis  de  Carvalho  Augusto  e  Marília  Martins  Silveira,  a

professora convidada Fernanda Sírio Lima,  a secretária do IQ Talitha R. Costa , os

discente Caio César  C. Rui  e Camila Pereira . Estiveram presentes como ouvintes

as discentes Rafaela Leite Prado Rocha , Letícia Favara Laurino  e Ana Carolina

Baldini Faria  e o professor Eduardo Gomes Salgado. A reunião teve como pauta:

a) Deliberação sobre a Regulamentação das Normas de Distribuição de Diárias e

Verbas de Transporte do IQ/UNIFAL-MG; b) Aprovação do projeto intitulado “SWU

Impacto Zero” do Prof. Luciano Tavares da Costa (ad referendum); c) Manifestação

do IQ em relação às alterações na Resolução nª 58/2009 (processo 23087.00175-7);

d) Indicação de um docente titular e um suplente para compor a Comissão Eleitoral

para  escolha  de  reitor  e  vice-reitor  no  quadriênio  2014-18,  representando  o

IQUNIFAL-MG (Esta  indicação  deverá  ser  feita  até  o  dia  20/08/2013);  e)  Carga

horária atribuída ao docente que orienta Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

(deliberação);  f)  Pedido  de Reconhecimento  de Empresa  Júnior  (deliberação).  O

professor  Eduardo Tonon de Almeida  iniciou a reunião solicitando a plenária  a

inclusão  de um novo  item em pauta  que  trata  de uma carta  encaminhada pelo

professor João Batista Magalhães. Sendo assim, o professor Eduardo Tonon de
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Almeida  leu  a  carta  para  a  plenária,  onde  o  professor  João  Batista  Magalhães

solicita a Congregação do Instituto de Química uma posição dos membros sobre sua

intenção de alterar seu regime de trabalho de 20 horas semanais para 40 horas

semanais  com dedicação  exclusiva (DE).  Todos os membros foram favoráveis  a

inclusão deste assunto como último item da pauta.  A seguir, o professor  Eduardo

Tonon de Almeida  questionou  a  plenária  se poderia  seguir  a  pauta  da reunião

conforme  divulgada.  Então,  o  professor  Luciano  Tavares  da  Costa  solicitou  a

Congregação  a  inversão  do  item  “b”  pelo  item  “a”  tendo  a  aprovação  da

Congregação.  Após,  o  professor  Luciano  Tavares  da  Costa  iniciou  sua  fala

discorrendo sobre o seu projeto “SWU-Impacto Zero”, retirado de pauta da última

reunião  do  IQ,  a  pedido  do  Professor  Cláudio  Viegas  Júnior.  Perguntou  aos

membros se poderia discutir o assunto mesmo com a ausência do professor Cláudio

Viegas  Júnior,  esclarecendo  que  o  docente  era  o  maior  interessado  em  seus

esclarecimentos. Neste momento, às 11h21min o professor Cláudio Viegas Júnior

se fez presente, sendo desnecessária, portanto a deliberação do assunto proposto.

O professor Cláudio Viegas Júnior  discorreu que é importante ter acesso ao projeto

na íntegra e ter os dados na origem, porque as informações que obteve é que esse

trabalho  foi  fruto  de  alguns  alunos  e  soube  que  na  época  precisavam  de  um

coordenador, e assim foi escolhido o professor Luciano Tavares da Costa. Ocorre

que, estes alunos não estão mais na UNIFAL, e acredita  que o importante é o

conjunto de alunos da Biotecnologia que fizeram parte estarem presentes. Contudo,

o professor Luciano Tavares da Costa  disse que o projeto é um trabalho  fruto de

um anterior projeto de Extensão, sob sua coordenação no ano de 2010, e que a

aluna Camila Nassar, sua orientanda, o procurou com o interesse de participar da

Gincana SWU Impacto Zero. Então, professor Cláudio Viegas Júnior  teceu alguns

comentários a respeito do por que solicitou a retirada de pauta do projeto na reunião

anterior e solicitou novamente que o tema fosse retirado de pauta. Destacando que
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a questão principal é a que, pareceu estranho um professor que está indo embora

da desta Universidade realizar o registro de um projeto. E seria importante  que os

alunos  que  estiveram  envolvidos  com  o  projeto,  pudessem  prestar  um  melhor

depoimento, para sabermos qual foi  a cronologia, o histórico no qual surgiu este

projeto. Porém, como ainda não foi possível entrar em contato com estes alunos,

justificou a sua solicitação de retirada do assunto desta pauta de reunião até que

pudesse  receber  uma  carta  ou  até  mesmo a  presença  desses  alunos  para  ser

discutido novamente este assunto. O professor  Luciano Tavares da Costa,  disse

que não havia motivos para retirada da pauta deste assunto, explicando que ele é o

principal responsável. Disse que gostaria de esclarecer algumas questões antes do

assunto  ser  deliberado  pela  Congregação.  O  professor  Cláudio  Viegas  Junior ,

acrescentou  que  não  tem  nenhum  interesse  no  assunto,  que  a  Assembléia  é

soberana  para  decidir,  e  que  se  os  alunos  da  Biotecnologia  juntamente  com o

coordenador  do  curso  de  Biotecnologia,  todos  presentes,  endossavam  a

responsabilidade  do  projeto  ao  professor  Luciano  Tavares  da  Costa,  então

esclareceu que não há mais nada a se discutir  a respeito.  O professor  Luciano

Tavares da Costa a seguir  fez a leitura de uma carta esclarecedora a respeito do

projeto em questão, tendo entregue a esta Diretoria, uma cópia discponível para a

consulta  de  todos,  inclusive  cópias  xerográficas  de  todos  os  documentos

relacionados  com  o  trâmite  do  projeto  desde  o  seu  início,  ou  seja,  e-mails,

documentos diversos e notícias relacionadas à época da premiação dos alunos na

Gincana do Canal Multishow, e ainda cópia integral da carta lida nesta reunião e

assinada.  A seguir,  houve  alguns  questionamentos  sobre  a  responsabilidade  do

projeto, tendo em vista a possível  transferência do professor Luciano Tavares da

Costa. O professor  Luciano Tavares da Costa  informou que o professor Eduardo

Gomes Salgado será o coordenador do referido projeto. Diante do encaminhamento

do professor Cláudio Viegas Júnior para que este assunto fosse retirado da pauta,
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o professor Eduardo Tonon de Almeida  colocou em deliberação pela Congregação.

Abstiveram do voto: Antônio Carlos Doriguetto, Cláudio Viegas Júnior, Dênis Augusto

de Carvalho, João Batista Magalhães e Marília Martins Silveira. Os demais membros

foram favoráveis a permanência do assunto em pauta e nenhum desfavorável. Na

seqüência, o professor  Eduardo Tonon de Almeida  colocou em deliberação pela

Congregação a aprovação do projeto SWU do professor Luciano Tavares da Costa.

Abstiveram do voto: Antônio Carlos Doriguetto, Cláudio Viegas Júnior, Dênis Augusto

de  Carvalho  e  João  Batista  Magalhães.  Os  demais  membros  presentes  da

Congregação foram favoráveis a aprovação do projeto de extensão “SWU-impacto

Zero”, do professor Luciano Tavares da Costa. Não houve votos contrários. A seguir

o professor  Eduardo Tonon de Almeida  solicitou a inversão de pauta, tendo em

vista à necessidade de se discutir a indicação de membros para Comissão Eleitoral

para  escolha  de  reitor  e  vice-reitor  no  quadriênio  2014-2018  e  a  Resolução  nº

58/2009.  Todos  os  presentes  foram favoráveis  a  esta  inversão.  Diante  disso,  o

professor  Eduardo Tonon de Almeida  explicou sobre a Comissão Eleitoral  para

escolha de reitor e  vice-reitor  no quadriênio 2014-2018, onde o IQ-UNIFAL deve

indicar  representantes  nesta  comissão,  sendo  um  titular  e  um  suplente.  Assim,

solicitou a plenária a indicação dos referidos membros. Foram indicados o professor

João Batista Magalhães – Titular e professor Nelson  Henrique Teixeira Lemes –

Suplente.  A Congregação foi favorável a estas indicações, sem votos contrários ou

abstenções.  Após,  o  professor  Eduardo  Tonon  de  Almeida  passou  a  discorrer

sobre a Resolução 58/2009 colhendo sugestões que serão levadas ao CONSUNI

por ele e pelo professor Marcello Garcia Trevisan. Ficou decidido que o IQ-UNIFAL

apóia em relação à Resolução 58/2009, que a nota do candidato nos concursos

públicos de título seja normalizada, que a planilha de pontuações e os respectivos

pesos de atividades administrativas, de pesquisa, de ensino, dentre outras, sejam
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definidas pela Unidade Acadêmica.  A reunião foi encerrada e lavrou-se esta ata que

será assinada por aqueles que a aprovam: 

Antônio Carlos Doriguetto                    _______________________________

ClaudiaTorres                                       _______________________________

Cláudio Viegas Júnior                          ________________________________

Eduardo Tonon de Almeida                   _______________________________

Fábio Luiz Pissetti                                 _______________________________

Fernanda Sírio Lima                             ________________________________

Jerusa Simone Garcia                           _______________________________

João Batista Magalhães                       ________________________________

Luciano Sindra Virtuoso                       ________________________________

Luciano Tavares da Costa                    ________________________________

Marcello Garcia Trevisan                      ________________________________

Maria Vanda Marinho                             _______________________________

Nelson Henrique Teixeira Lemes             ______________________________

TAE Dênis de Carvalho Augusto                  ____________________________

TAE Marília Martins Silveira                           ____________________________

Discente Pós-Graduação Camila Pereira   _____________________________

Discente Graduação Caio César Rui           ______________________________

   Secretaria IQ Talitha Roberta Costa dos Santos  ________________________
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