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 ATA DA 6ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA              1 

(IQ/UNIFAL-MG), REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2012.                                                      2 

A reunião foi iniciada às quatorze horas e cinco minutos e finalizada às 3 

dezesseis horas e dez minutos, do dia treze de agosto de 2012, no 4 

Laboratório de Ensino da Química Orgânica – Sala Q 206. A reunião foi 5 

presidida pela professora Marisi Gomes Soares. Estavam presentes os 6 

docentes: Claudia Torres, Cláudio Viegas Junior, Daniela Battaglia Hirata, 7 

Danielle Ferreira Dias, Eduardo Tonon de Almeida, Fabiano Magalhães, Jaine 8 

Honorata Hortolan Luiz, Jerusa Simone Garcia, Gustavo Dias Maia, Keila 9 

Bossolani Kiill, Luciano Sindra Virtuoso, Marcello Garcia Trevisan, Mario 10 

Roberto Barro, Pedro Orival Luccas e também os TAEs: Bernadete de Lourdes 11 

Carvalho Meira, Kris Simone Tranches Dias, Maria Nazarello Eliziário, a 12 

secretária do IQ Talitha Roberta Costa, o discente Rodolfo César Rodrigues  e 13 

a discente Poliany Graziela Santos Freitas. A reunião teve como pauta 1) 14 

Aprovação das Atas do IQ; 2) Processo 23087.004265/2012-11 - 15 

Solicitação de vagas de docentes para o Instituto de Química; 3) Situação 16 

dos professores substitutos e temporários. 4) Comunicados da Diretoria; 17 

5) Outros. Ao início da reunião Rodolfo Cesar Rodrigues pediu licença 18 

aos presentes por ser necessário retirar-se da mesma, devido ao 19 

recebimento de uma ligação onde foi informado da urgência em se fazer 20 

uma viagem por motivo de saúde de sua mãe. 1) As Atas de Reuniões 21 

anteriores a esta, foram enviadas por e-mail e assinadas pelos professores e 22 

TAEs que estavam presentes; 2) A professora Marisi Gomes Soares deu 23 

início a reunião discorrendo sobre o Processo 23087.004265/2012-11, que 24 

versa sobre a solicitação de vagas de docentes para o IQ, que foi enviado a 25 

Pró-Reitoria de Graduação. Sendo assim, leu para todos os presentes a 26 

resposta da Pró-Reitora que dizia não encontrar meios para ampliação de 27 

quadro via Pró-Reitoria de Graduação e que diante desta realidade 28 

encaminharia a Reitoria resposta ao processo 2387.004264/2012-77 que trata 29 

deste mesmo assunto. Assim, a professora Marisi Gomes Soares perguntou 30 

aos presentes se estavam de acordo que ela respondesse a Pró-Reitoria de 31 

Graduação, pois após a criação do curso de Química foram criadas vagas para 32 
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outros cursos mas, não foram criadas vagas para o curso de Química. A 33 

professora Marisi Gomes Soares informou que enviou também um processo 34 

para Reitoria sobre o mesmo assunto. O professor Pedro Orival Luccas disse 35 

que estas vagas não estavam no projeto original. O professor Gustavo Dias 36 

Maia disse que sempre houve sobrecarga em suas disciplinas da área de 37 

Atribuições Tecnológicas, e que isso está no projeto pedagógico. O professor 38 

Luciano Sindra Virtuoso disse que muitos docentes de Química estão 39 

envolvidos com projetos de pesquisa, doutorado, mestrado e outras atividades 40 

de ensino, por isso foi feito um acordo com a Reitoria quando da criação do 41 

doutorado, para que não houvesse essa sobrecarga. A professora Marisi 42 

Gomes Soares disse que por isso foi enviado um processo para Reitoria. O 43 

professor Eduardo Tonon de Almeida salientou que a Reitoria fez muito 44 

pouco daquilo que estava solicitado no projeto enviado no momento da criação 45 

do doutorado em Química e que lá estava contemplado um pedido para espaço 46 

físico laboratorial de novos professores. O professor Pedro Orival Luccas 47 

falou sobre o TAE Gabriel que não vai mais ficar nos laboratórios no Instituto 48 

de Química. E ainda levantou a questão da vinda de um TAE para atender 49 

exclusivamente o equipamento de RMN. A professora Marisi Gomes Soares 50 

explicou que a solicitação de um TAE para o RMN foi feita há mais de dois 51 

anos pelos docentes que faziam parte do FINEP, que era para projeto de 52 

pesquisa do FINEP, como contrapartida da Universidade, portanto, não sendo 53 

um pedido de técnico para servir a todos os laboratórios do Instituto de 54 

Química, pois o mesmo precisa ter dedicação exclusiva no equipamento, 55 

muitas vezes até durante o fim de semana. O pedido foi realizado por um grupo 56 

de professores que fizeram parte da elaboração do projeto FINEP: Antônio 57 

Carlos Doriguetto, Marcelo Henrique dos Santos, Marisi Gomes Soares e 58 

Eduardo Tonon de Almeida. Assim sendo, o mesmo foi concedido 59 

especificamente para este equipamento. O técnico foi concedido sob a 60 

responsabilidade da professora Marisi Gomes Soares por ter sido ela a 61 

mediadora do pedido desse técnico e por estar a frente das providências que 62 

estão sendo tomadas para a instalação e manutenção do RMN, sendo a 63 

mesma que sempre marcou reuniões e explicou à Reitoria sobre a necessidade 64 
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do mesmo. Neste momento, o professor Pedro Orival Luccas questionou se 65 

está no Regimento Interno sobre quem é que faz a lotação dos TAEs. Assim, a 66 

professora Jerusa Simone Garcia falou que se um TAE é lotado no IQ, este 67 

deve atender as necessidades de todos os laboratórios do IQ. O professor 68 

Pedro Orival Luccas contestou dizendo que não é certo que seja contratado 69 

um TAE para um equipamento que nem foi instalado sendo que o sensato seria 70 

o IQ decidir as atribuições do mesmo. A professora Marisi Gomes Soares 71 

explicou novamente que foi uma solicitação de um grupo de pesquisa para 72 

atender o equipamento em específico. O professor Marcello Garcia Trevisan 73 

pediu para que atentassem onde estaria lotado este TAE, pois poderia estar 74 

ocupando uma vaga da lotação do IQ o que dificultaria ser aceito mais TAEs 75 

para o IQ futuramente. A professora Jerusa Simone Garcia concordando, 76 

disse que o TAE deveria ser comunitário dentro do IQ. O professor Marcello 77 

Garcia Trevisan mencionou que existem mais de doze equipamentos sem 78 

nenhum TAE, que deveria ser solicitado para esta finalidade. A professora 79 

Keila Bossolani Kiill disse que o correto então seria encaminhar um ofício a 80 

Reitoria pedindo TAEs, discorrendo sobre a  quantidade de equipamentos e 81 

que há necessidade da contratação de TAEs para que seja possível dar 82 

continuidade aos trabalhos de ensino e pesquisa dos laboratórios. Discorreu 83 

também sobre o caso do TAE Gabriel, que saiu porque está lotado no ICEX, 84 

mas tem trabalhos no IQ. A professora Jerusa Simone Garcia acrescentou 85 

que não é correto o docente exercer atividades relacionadas a operação de 86 

equipamentos em detrimento das atividades de pesquisa, ensino, extensão e 87 

administrativas que são atribuídas aos mesmos. Então após intensa discussão 88 

sobre a questão dos TAEs que precisam ser solicitados e também do TAE que 89 

foi contratado especificamente para o equipamento de RMN, a professora 90 

Marisi Gomes Soares explicou os motivos novamente acrescentando que vai 91 

responder ao processo recebido discorrendo sobre as necessidades que estão 92 

ocorrendo e que são urgentes. Ainda após diversas opiniões, o professor 93 

Marcello Garcia Trevisan se ofereceu para listar os equipamentos que estão 94 

sob responsabilidade de docentes do IQ e que não contam com a colaboração 95 

de nenhum TAE para realizar a operação e manutenção preventiva dos 96 
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mesmos. A professora Marisi Gomes Soares acrescentou que será enviado 97 

posteriormente outro pedido de técnicos para Reitoria e um pedido de 98 

explicação sobre o trabalho do técnico Gabriel, uma vez que o mesmo ainda 99 

estando lotado no ICEx pode prestar serviços ao IQ, pois ele foi contratado 100 

para prestar serviços a Bioquímica e a Química, na época. Dando 101 

prosseguimento, o professor Pedro Orival Luccas e a professora Jerusa 102 

Simone Garcia disseram que prefeririam que o técnico fosse lotado em outro 103 

Instituto uma vez que os professores de outros Institutos estavam envolvidos 104 

no projeto FINEP. O professor Luciano Sindra Virtuoso fez uma manifestação 105 

dizendo que o pedido foi realizado antes mesmo de existir IQ e que o 106 

equipamento necessita de um técnico exclusivo e que não faz sentido cedê-lo a 107 

outro Instituto e que nesta situação, posteriormente, o mesmo poderia ser 108 

destinado a realizar qualquer outra função, que em resumo perderíamos o 109 

técnico. Acrescentou ainda o professor Luciano Sindra Virtuoso que não 110 

concorda em se ter um coordenador para dois cursos na UNIFAL, portanto isso 111 

também deve ser cobrado da Reitoria. Com isso a professora Claudia Torres 112 

disse que é assim que acontece porque está no Regimento Geral da 113 

Universidade e pediu que fosse enviado uma carta para  fazer esta mudança. 114 

Após a fala do professor Luciano Sindra Virtuoso, a professora Marisi 115 

Gomes Soares iniciou o processo de votação sobre o assunto. Votaram a 116 

favor: Claudia Torres, Daniela Battaglia Hirata, Danielle Ferreira Dias, Fabiano 117 

Magalhães, Jaine Honorata Hortolan Luiz, Luciano Sindra Virtuoso, Marcello 118 

Garcia Trevisan, Mario Roberto Barro, Maria Nazarello Eliziário, Bernadete de 119 

Lourdes Cravalho Meira, Kris Simone Tranches Dias. Contra: Jerusa Simone 120 

Garcia e Pedro Orival Luccas e se abstiveram: Gustavo Maia e Eduardo Tonon 121 

de Almeida. Após, o professor Fabiano Magalhães disse que precisa de um 122 

espaço urgente para guardar os itens de almoxarifado, pois o prazo era até 123 

julho de 2012, mas até agora não disponibilizaram para ele, sendo assim 124 

precisa do apoio do IQ para sua solicitação. Com isso a TAE Maria Nazarello 125 

Eliziário disse que o Laboratório de Química Geral e Inorgânica já era para 126 

estar pronto, pois logo voltam as aulas, que ela tem cobrado os responsáveis, 127 

porém a empresa não termina o serviço, assim ela solicitou que o IQ possa 128 
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ajudar a pressionar para que a obra seja finalizada. 3) Quanto a situação dos 129 

professores substitutos e temporários, a professora Marisi Gomes Soares 130 

informou que o Reitor convocou o CEPE para discutir a reabertura do 131 

calendário acadêmico visando a contratação e também a renovação dos 132 

contratos dos mesmos pois, não haveria como estes professores 133 

permanecerem na Instituição já que as aulas estão suspensas devido a greve. 134 

A reunião foi encerrada e lavrou-se esta ata que será assinada pelos que a 135 

aprovam: 136 

Claudia Torres                               _______________________________ 137 

Cláudio Viegas Júnior                   _______________________________ 138 

Daniela Battaglia Hirata                 _______________________________ 139 

Danielle Ferreira Dias                   _______________________________ 140 

Eduardo Tonon de Almeida           _______________________________  141 

Fabiano Magalhães                       _______________________________ 142 

Gustavo Dias Maia                        _______________________________ 143 

Jaine Honorata H. Luiz                  _______________________________ 144 

Jerusa Simone Garcia                   _______________________________ 145 

Luciano Sindra Virtuoso               _______________________________ 146 

Marcelo Garcia Trevisan               _______________________________ 147 

Marisi Gomes Soares                   _______________________________ 148 

Mario Roberto Barro                     _______________________________ 149 

Pedro Orival Luccas                     _______________________________ 150 

TAE Maria Nazarello Eliziário       _______________________________ 151 

TAE Bernadete de L. C. Meira      _______________________________ 152 

TAE Kris Simone Tranches Dias   _______________________________ 153 

Discene Poliany Graziella de Freitas  ____________________________ 154 

Secretária  IQ Talitha Roberta Costa  ____________________________ 155 


