
Ata da 1ª Reunião da  Congregação  do Instituto de Química (IQ) da 
Universidade Federal de Alfenas iniciada às quinze horas em 25 de novembro 
de 2011 e finalizada às dezesseis horas e vinte minutos do dia 25 de novembro 
de 2011, no Laboratório da Físico-Qquímica. A reunião foi presidida pela Profa. 
Marisi G. Gomes. Estavam presentes os professores Antônio Carlos 
Doriguetto, Alzira Maria Serpa Lucho, Claudia Torres, Daniela Hirata, Eduardo 
Tonon de Almeida, Fabiano Magalhães, Fábio Luiz Pissetti, Jaine Honoratta H 
Luiz, Keila B. Kiill, Luciano Sindra Virtuoso, Mário Roberto Barro e Pedro Orival 
Luccas. A reunião teve como pauta: 1) Regimento do IQ, 2) Assuntos 
Pertinentes. 1) Com relação ao regimento do IQ a Professora Marisi G. Soares 
relatou que em conversa com o advogado Osvaldo, o mesmo falou que não é 
possível considerar Congregação igual a Assembléia. O professor Pedro O. 
Luccas defendeu que houvesse uma Congregação com representatividade de 
cada área. A professora Daniela Battaglia  Hirata defendeu que cada área 
tivesse um representante e que a área Tecnológica tivesse direito a um 
representante e que em sua opinião a palavra Congregação significa que se 
tem um grupo com seus representantes. O professor Pedro O. Luccas contra 
argumentou, devido à proporcionalidade das outras áreas, não concordando 
com está forma de representação, defendida pela professora Daniela. O 
Professor Eduardo Tonon de Almeida esclareceu que no texto do regimento 
do IQ a palavra Congregação é considera igual à Assembléia, o que 
possibilitaria que todos fossem membros da Congregação. O Professor Fábio 
Luiz Pissetti manisfestou-se ressaltando que o importante é que todos devem 
pensar em representar o IQ e se preocupar com os problemas do IQ e não de 
cada área, separadamente. A decisão foi colocada em votação e nesse 
momento as professoras Claudia Torres e Jaine Honoratta estavam ausentes e 
não participaram da votação. Foram favoráveis a Assembléia Alzira M. Serpa 
Lucho, Antônio Carlos Doriguetto, Eduardo Tonon de Almeida, Fábio Luiz 
Pissetti, Marcelo Trevisan, Keila B. Kiill, Mário Roberto Barro. Os outros 
presentes, Marisi G. Soares, Daniela Hirata e Pedro O. Luccas foram contra a 
Assembléia. Ainda com relação ao regimento ficou decidido que as 
ponderações sobre o texto do regimento do IQ devem ser feitas até dia dois de 
dezembro e que o mesmo será discutido novamente na reunião do dia cinco de 
dezembro. 2) Assuntos Pertinentes: A professora Marisi G. Soares relatou o 
problema da carga horária dos professores do IQ e sugeriu que fosse 
preenchida uma planilha de pontuação indicada pelo professores Fábio Pissetti 
e Antônio Carlos Doriguetto. A mesma ainda relatou que conversou com a Pró-
Reitora de Graduação e que necessitava apresentar as atividades realizadas 
por cada professor, para evidenciar a carga horária de trabalho dos 
professores. O professor Antônio Carlos Doriguetto salientou a importância 
da planilha. O Professor Luciano Sindra Virtuoso também manifestou-se 
relatando que a planilha de pontuação das unidades acadêmicas será 
encaminhada para apreciação no IQ em breve. O professor Antônio Carlos 
Doriguetto manisfetou-se frustado em relação aos itens que constam na 

1



planilha de pontuação da avaliação das unidades acadêmicas da UNIFAL-MG. 
O Professor Eduardo Tonon de Almeida ressaltou que a planilha a ser usada 
no IQ foi elaborada na Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Ficou 
estabelecido que todos devem preencher a planilha de pontuação até dia trinta 
de novembro e entregar impressa e assinada e enviar por e-mail para a 
Diretora do IQ. Os dados a serem preenchidos na tabela são referentes aos 
anos de 2011 e 2012. Ficou decidido que será incluído no regimento do IQ um 
item mencionando a planilha de pontuação das atividades de cada docente. A 
reunião foi encerrada e lavrou-se esta ata que será assinada pelos que a 
aprovam:

Antônio Carlos Doriguetto

Alzira Maria Serpa Lucho 

Claudia Torres

Daniela Hirata

Eduardo Tonon de Almeida

Fabiano Magalhães

Fábio Luiz Pissetti,

Jaine Honoratta H Luiz

Keilla B. Kiill

Marisi G. Soares

Luciano Sindra Virtuoso,

Mário Roberto Barro

Pedro Orival Luccas
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