
Ata da 5ª Reunião da  Congregação  do Instituto de Química (IQ) da 
Universidade Federal de Alfenas iniciada às nove horas e cinco minutos do dia 
treze de julho de 2012 e finalizada às nove horas e cinquenta e cinco minutos 
do dia treze de julho de 2012, no Laboratório de Ensino da Química Orgânica – 
Sala Q 206 . A reunião foi presidida pela Professora Marisi Gomes Soares. 
Estavam presentes os professores: Alzira Maria Serpa Lucho, Claudia Torres, 
Claudio Viegas Junior, Daniela Battaglia Hirata, Danielle Ferreira Dias, Eduardo 
Tonon de Almeida, Fabiano Magalhães,  Fábio Luiz Pissetti, Jaine Honorata 
Hortolan Luiz, Jerusa Simone Garcia, João Batista Magalhães, Luciano Sindra 
Virtuoso,  Marcello  Garcia  Trevisan,  Pedro Orival  Luccas e Nelson Henrique 
Teixeira  Lemes; Estava presente também a Técnica de Laboratório:  Marília 
Martins  Silveira.  A reunião teve como pauta 1) Carga  horária  para  o  2º 
semestre  de  2012. 2) Escolha  de  membros  para  compor a   Comissão 
Eleitoral.  3) Outros.  1) A professora Marisi Gomes Soares deu início a 
reunião relatando sobre a necessidade de todos os professores regularizarem 
a grade de discilplinas e ainda frisou que professores de Química Analítica 
refizessem seus horários porque houveram algumas mudanças em decorrência 
de professores substitutos. O professor Pedro Orival Luccas indagou se havia 
necessidade de já alterar os horários tendo em vista que não se sabe se a 
Professora  Lúcia  Helena  irá  continuar  com  as  aulas.  Porém  a  Professora 
Marisi  Gomes  Soares explicou  que  as  alterações  não  vão  interferir  nesta 
questão  e  que se  houver  posteriormente  novas  mudanças  ficará  mais  fácil 
modificá-las separadamente. 2) Foi lido pela Professora Marisi Gomes Soares 
parte da Resolução que aprovou o Regimento Interno do Instituto de Química 
da Universidade Federal de Alfenas – MG, destacando que nada foi alterado no 
regimento em sua essência, apenas algumas mudanças que foram na ocasião 
acatadas. Diante da leitura, a professora destacou que são necessários 15 dias 
de  antecedência  mínima  para  a  eleição  da  Diretoria  do  IQ  e  05  dias  de 
antecedência mínima para eleição dos representantes nos seguintes órgãos , 
na forma disposta: CONSELHO DE CURADORES ( titular e suplente), CEPE, 
(titular  e  suplente),  CONSUNI  (1  a  cada  15  docentes  e  seu  suplente)  e  a 
Congregação, formada por todos o quadro docente do IQ, e ainda composto 
por  um discente  da  Graduação e outro  discente  da  Pós-graduação.  Diante 
disso abriu-se espaço para que os manifestação de docentes interessados em 
compor  a  Comissão  Eleitoral  responsável  para  coordenar  as  eleições  para 
Diretoria. Tendo sido decidido em comum acordo entre todos, a formação de 
duas comissões: Comissão Eleitoral, para eleição da Diretoria do Instituto de 
Química e outra para coordenar a eleição dos representantes nos respectivos 
órgãos já  citados  na  Universidade.  Diante  do  exposto,  a  professora  Marisi 
Gomes  Soares informou  que  já  havia  convidado  a  Técnica  Bernadete  de 
Carvalho Meira para compor a Comissão Eleitoral, tendo a mesma aceitado na 
ocasião.  A  seguir  dispuseram-se  para  compor  a  Comissão  Eleitoral:  os 
docentes:  Professora  Jerusa  Simone  Garcia  e  o  Professor  Luciano  Sindra 
Virtuoso. Diante do exposto o professor Eduardo Tonon de Almeida reforçou 
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que  a  Congregação  também  deverá  ser  composta  por  um  discente  da 
Graduação e um Discente da Pós-Graduação, cabendo a indicação pelo DCE. 
A professora Marisi Gomes Soares informou que será feito um ofício para o 
DCE  para  que  este,  indique  seus  representantes.  3)  Na  oportunidade  a 
Professora  Cláudia Torres, comunicou aos docentes do Instituto de Química 
que  o  professor  Luciano  Tavares  da  Costa  pediu  seu  desligamento  do 
Colegiado,  da  Comissão  de  TCC  e  também  do  cargo  de  Presidente  da 
Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Estágio Curricular, passando a 
atuar com membro deste. A Professora  Marisi Gomes Soares ressaltou que 
seria importante que os professores não se desligassem de comissões durante 
o semestre,  pois  causaria muitos transtornos para os demais docentes que 
ficariam  sobrecarregados.  O  professor  Luciano  Sindra  Virtuoso também 
ressaltou que deveria ser cumprido o prazo previsto de vigência do cargo e 
quando  este  terminasse,  não  haveria  dificuldade  para  que  o  docente  se 
desligasse de determinada comissão, mas quando este não existe, o correto 
seria aguardar o término do período letivo para posterior desligamento. Então, 
tendo em vista a saída do Professor Luciano Tavares da Costa, que atua na 
área de Atribuições Tecnológicas, faz-se necessário a representação de outro 
docente  de  igual  atuação  para  ser  Presidente  da  Comissão  de 
Acompanhamento e Avaliação do Estágio Curricular do Curso de Química.  A 
Professora Daniela Battaglia Hirata aceitou fazer parte desta Comissão como 
presidente e ainda também concordou em fazer parte do Colegiado, passando 
a compor este. A seguir, em relação a Comissão de TCC ficou decidido em 
comum acordo com os demais presentes que o professor Luciano Tavares da 
Costa deverá encerrar o período letivo para então deixar o cargo na Comissão 
de TCC para que haja tempo hábil para indicação de outro docente a compor a 
Comissão.  Na  oportunidade  foi referendado o  pedido  de  progressão  dos 
professores Eduardo Tonon de Almeida e Jaine Honorata Hortolan Luiz. A 
professora Marisi Gomes Soares finalizou informando que irá enviar a última 
versão do regimento do Instituto de Química por e-mail a todos. A reunião foi 
encerrada e lavrou-se esta ata que será assinada pelos que a aprovam:

Alzira Maria Serpa Lucho __________________________________________

Cláudia Torres                  __________________________________________

Cláudio Viegas Júnior      __________________________________________

Daniela Battaglia Hirata    __________________________________________

Danielle Ferreira Dias       __________________________________________

Eduardo Tonon de Almeida ______________________________________________ 

Danielle Ferreira Dias         _______________________________________________

Fabiano Magalhães             _______________________________________________
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Fábio Luiz Pissetti                ______________________________________________

Jaine Honorata H. Luiz         ______________________________________________

Jerusa Simone Garcia          ______________________________________________

João Batista Magalhães       ______________________________________________

Luciano Sindra Virtuoso       ______________________________________________

Marcelo Garcia Trevisan      ______________________________________________

TAE Marília Martins              ______________________________________________

Marisi Gomes Soares           ______________________________________________

Nelson H. T. Lemes             ______________________________________________

Pedro Orival Luccas            ______________________________________________

Talitha Roberta Costa         _______________________________________________
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