
Ata  da  3a Reunião  da  Congregação  do  Instituto  de  Química (IQ)  da 
Universidade Federal de Alfenas realizada no dia  25 de  abril de 2012 às 15 
horas, no Laboratório de Química Orgânica (sala Q-206). A reunião foi presidida 
pela  Profª.  Drª.  Marisi  Gomes  Soares.  Estavam  presentes  os  professores: 
Claudia  Torres,  Cláudio  Viegas  Júnior,  Eduardo  Tonon  de  Almeida,  Fabiano 
Magalhães,  Fábio Luiz Pissetti,  Gustavo Dias Maia, Jaine Honorato Hortolan 
Luiz,  Jerusa  Simone  Garcia,  Luciano  Tavares  da  Costa, Marcello  Garcia 
Trevisan, Márcia Regina Cordeiro, e os representantes Técnico Administrativos 
em  Educação: Bernadete  de  Lourdes  Carvalho  Meira,  Dênis  de  Carvalho 
Augusto,  Marcela  Marília  de  Lima,  Maria  Nazarello  Elizário,  Marília  Martins 
Silveira, Melina Gabriela Lopes. A reunião teve como pauta:  1)  Comunicação 
sobre a distribuição da verba remanescente de 2012 para a compra de 
matérial  de  consumo;  2)  Processo  23087.006739/2011-89-Proposta  de 
criação do grupo de pesquisa “Planejamento,  síntese, bioprospecção e 
caracterização de substâncias bioativas”; 3) Solicitação de realocação de 
sala;  4)  Comunicados  da  Coordenação  de  Extensão  do  Instituto  de 
Química; 5) Comunicados da Chefia. 1) A professora Marisi Gomes Soares 
solicitou  a  apreciação  de  um  modelo  para  a  distribuição  dos  recursos 
remanescentes  do  ano de 2012 baseado no valor  fornecido  pela  instituição 
referente a cada disciplina. Adotando a planilha fornecida pela universidade, a 
proposta  levava  em consideração  que  cada  núcleo  do  Instituto  de  Química 
ficaria responsável pela alocação dos recursos e que cada núcleo indicaria um 
docente responsável para auxiliar no fornecimento dessas informações para a 
secretaria  do  Instituto.  O  modelo  foi  aprovado  por  unanimidade,  sendo 
indicados  como  representantes  de  cada  grupo  os  seguintes  professores: 
Cláudia  Torres  referente  ao  núcleo  de  Química  Analítica,  Márcia  Regina 
Cordeiro referente ao núcleo de Química Geral e Inorgânica e ao núcleo de 
Cristalografia, Daniela Battaglia Hirata referente ao núcleo de Tecnologia, Alzira 
Maria  Serpa  Lucho  referente  ao  núcleo  de  Físico-Química,  Cláudio  Viegas 
Júnior referente ao núcleo de Química Orgânica, Keila Bossolani Kiill  referente 
ao núcleo de Ensino. 2) Solicitação do Prof. Dr. Cláudio Viegas Júnior para a 
apreciação  do  processo  de  criação  do  grupo  de  pesquisa  “Planejamento, 
síntese, bioprospecção e caracterização de substâncias bioativas”: Após análise 
e  discussão,  o  IQ aprovou  a  solicitação.  3)  Solicitação  do  Prof.  Dr.  Fábio 
Pissetti para a troca de sala  quando da aposentadoria da Prof.  Dra.  Lúcia 
Helena Silveira Ávila Terra da sua atual sala para as instaçaões onde hoje se 
encontra a Profa. Lúcia. Após análise e discussão a solicitação foi aprovada. 4) 
O Prof. Dr. Gustavo Dias Maia na qualidade de Coordenador de Extensão do 
Instituto  de  Química  solicitou  a  palavra  para  esclarecimentos  sobre  o  novo 
mecanismo de submissão e registro de ações de extensão no qual toda ação 
antes de ser protocolada para a Pró Reitoria de Extensão deve ser submetida à 
apreciação dentro do instituto para maior agilidade do processo de registro. O 
Prof. Gustavo Dias Maia lembrou ainda da importância do registro de ações de 
extensão para a manutenção do status de instituto. 5) Comunicados da Chefia: 
a)  A Profa.  Marisi  alertou o Instituto sobre a necessidade de professor para 
ministrar  a  disciplina  Química  dos  Materiais  a  ser  oferecida  no  segundo 
semestre  de  2012.  O  Prof.  Luciano  Tavares  da  Costa explanou  sobre  a 
necessidade de contratação de novos professores para a melhor distribuição da 
carga horária entre os professores do Instituto de Química e sobre os desafios 
de se ensinar uma disciplina como Química dos Materiais visto que o professor 
responsável  pela criação da disciplina não mais se encontra no Campus de 



Alfenas. A Profa Marisi Gomes Soares solicitou aos docentes aptos a ministrar 
tal disciplina que o fizessem e no caso de nenhuma proposta nesse sentido 
ficaria  a  cargo da direção  a  indicação do  docente  responsável  baseada na 
carga horária semestral.  b) O Prof  Fábio Pissetti informa ao Instituto que o 
modelo  preliminar  do  sítio  do  Instituto  de  Química  encontra-se  em 
funcionamento  no  endereço  http://www.unifal-mg.edu.br/iq  e  solicitou  aos 
docentes e técnicos do instituto que fornecessem material para alimentar o sítio 
bem como informações para a melhoria do mesmo. A reunião foi encerrada e 
lavrou-se esta ata que será assinada pelos que a aprovam:

Claudia Torres                                              _____________________________

Cláudio Viegas Júnior                                  _____________________________

Eduardo Tonon de Almeida                          _____________________________

Fabiano Magalhães                                     _____________________________

Fábio Luiz Pissetti                                        _____________________________

Gustavo Dias Maia                                       _____________________________

Jaine Honorato Hortolan Luiz                       _____________________________

Jerusa Simone Garcia                                  _____________________________

Luciano Tavares da Costa                            _____________________________

Marcello Garcia Trevisan                              _____________________________

Márcia Regina Cordeiro                                _____________________________

Marisi Gomes Soares                                   _____________________________

TAE Bernadete de Lourdes Carvalho Meira _____________________________

TAE Dênis de Carvalho Augusto                   _____________________________

TAE Marcela Marília de Lima                        _____________________________

TAE Maria Nazarello Eliziário                       _____________________________

TAE Marília Martins Silveira                          _____________________________

Melina Gabriela Lopes                                  _____________________________


