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ATA DA 8ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA 1 

(IQ/UNIFAL-MG), REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2012                            2 

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

quinze horas e trinta minutos do dia dezesseis 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: Alzira Maria Serpa Lucho, Claudia Torres, Daniela Battaglia Hirata, 7 

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

Luiz Pissetti, Giovana de Fátima Lima Martins, Jaine Honorata Hortolan Luiz, 9 

Jerusa Simone Garcia, Keila Bossolani Kiill, Luciano Sindra Virtuoso, Luciano 10 

Tavares da Costa, Marcello Garcia Trevisan, Pedro Orival Luccas. A reunião 11 

teve como pauta: 1) Informativos e comunicados da Diretoria. A professora 12 

Marisi Gomes Soares iniciou a reunião informando que o Reitor não irá cortar 13 

o ponto dos servidores em greve. Que o docente tem direito ou não em ficar 14 

em greve mas, alguns professores querem sair da greve e outros não, sendo 15 

assim as unidades podem fazer um pedido para rediscutir a abertura do 16 

calendário acadêmico com o CEPE. Sendo que, não há participação massiva 17 

do IQ nas Assembléias e que o CEPE é órgão deliberativo, e tem 18 

representação do IQ no CEPE, onde pode-se perceber que o fechamento do 19 

calendário do CEPE foi arbitrário, estratégico do comando de greve, mas se 20 

algum docente quer voltar a dar aulas tem autonomia para falar com o IQ para 21 

fazer um pedido direcionado a Reitoria para falar sobre o assunto. Neste 22 

sentido, a professora Daniela Battaglia Hirata disse que pode-se perceber que 23 

o governo não está mais aberto a negociações, a Andifes deve aceitar, porque 24 

não devemos ser prejudicados, ficando parados por causa de política. A 25 

professora Jerusa Simone Garcia manifestou-se dizendo que ela gostaria que 26 

o calendário fosse aberto. Com isso a professora Márcia Regina Cordeiro 27 

disse que neste momento não estávamos votando para a reabertura do 28 

calendário acadêmico, mas se o movimento grevista continua com a greve por 29 

interesse dos docentes, então o IQ não deveria comprar essa “briga”. Neste 30 

momento, o professor Marcello Garcia Trevisan afirmou que não deve ser 31 

isso uma questão  de convicção política e sim de uma convicção pessoal. A 32 
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professora Márcia Regina Cordeiro acrescentou que o IQ não pode ser o 33 

primeiro a desistir da greve, sendo que o movimento grevista está lutando por 34 

eles. Assim, a professora Marisi Gomes Soares disse que a Andifes tomou 35 

decisão de negociação, não está apoiando nenhum lado, está isenta. A 36 

professora Márcia Regina Cordeiro disse que, quem está em uma posição 37 

neutra já tem uma posição e indagando disse: portanto o IQ também não pode 38 

ter uma posição neutra? A volta vai ser inevitável, já se completaram na data 39 

de hoje oitenta e nove dias de greve. Neste momento, professor Cláudio 40 

Viegas Junior disse que greve se faz por valores, convicção, tem pessoas que 41 

apoiam, outras não, não existe greve por solidariedade. Porque quando a greve 42 

é para os alunos está tudo bem para muitos, mas quando o assunto é o corte 43 

de ponto, então ninguém quer assumir que está em greve, já foi comprada uma 44 

“briga” quando da criação do IQ. Indagou ainda: se todos estão dentro ou fora? 45 

Se interessa para mim estou dentro, se não interessa estou fora? Toda greve 46 

traz prejuíjo desde que não saia do meu bolso? O professor Fábio Luiz 47 

Pissetti  disse que isso afeta em três pontos: 1º: atrapalha o curso de 48 

ministração de suas aulas; 2º: causa prejuízo aos alunos; 3º: todo o comércio, 49 

num aspecto geral, reclama por ter prejuízo em suas vendas, aluguéis e outros, 50 

e até ele mesmo foi muitas vezes questionado sobre a greve ao frequentar 51 

alguns comércios em Alfenas. Disse que, desses três problemas, um afeta 52 

somente ele próprio, mas os outros dois, infere nas outras pessoas. Quanto a 53 

greve, ele tentou se informar mas não obteve respostas, pois, até mesmo no 54 

fórum haviam poucas pessoas e acrescentou que negociação implica em 55 

diálogo e dessa forma não vai haver. Por fim, questionou quem o Reitor 56 

consultou para fechar o calendário acadêmico?. A professora Marisi Gomes 57 

Soares, disse novamente, que não foi o Reitor que pediu uma consulta para 58 

abrir ou manter fechado o calendário acadêmico. Que esta questão partiu de 59 

uma conversa, onde o mesmo, informou que se alguma unidade fizer um 60 

pedido para rediscutir o calendário acadêmico ele enviará ao CEPE. A 61 

professora Marisi Gomes Soares falou ainda que para entrar em greve foi feito 62 

uma consulta a todos, sendo assim o mesmo deve acontecer agora. A 63 

professora Jerusa Simone Garcia disse que deveriam ser todos consultados e 64 
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não o IQ deve mandar um pedido ao CEPE ou à Reitoria. Mais uma vez a 65 

professora Marisi Gomes Soares reforçou, repetindo que o Reitor não está 66 

pedindo consulta alguma, pois o CEPE ou faz uma Reunião Ordinária ou faz 67 

por si só (se não tiver pedido de nenhuma unidade), que também o Reitor não 68 

vai chegar no CEPE e tentar negociar a abertura do calendário, não está 69 

esperando nenhuma resposta. O Instituto de Química não têm que se 70 

pronunciar,  vários  diretores de outras unidades deram a mesma resposta. 71 

Então, professor Pedro Orival Luccas falou que o Reitor não pode pressionar, 72 

que de acordo com o Regimento da Unifal ele não pode omprimir, que não 73 

importa se estamos em greve ou não, quem os representa é o sindicato 74 

portanto, legalmente falando, não é sensato fazer um pedido, só se ninguém 75 

fosse sindicalizado. A professora Marisi Gomes Soares ressaltou ainda que o 76 

Reitor chegou da Andifes e invalidou a questão do corte de ponto porque foi 77 

decisão unânime, porém houveram algumas cartas pessoais que chegaram até 78 

a Reitoria, onde alguns docentes querem sair da greve, tendo a visão de que 79 

não haveria mais negociação, ou se não, ficariam “nas mãos” do comando de 80 

greve. Com isso, a professora Marisi Gomes Soares afirmou entender que 81 

muitos do IQ querem voltar as aulas, sendo assim, o IQ pode enviar uma carta 82 

ao CEPE para rediscutir o calendário acadêmico, frisando que podem fazer se 83 

quiser mas não é o Reitor que está pedindo e que mesmo enviando não seria 84 

garantia de este ser reaberto. O professor Cláudio Viegas Júnior falou que o 85 

direito tem dois lados, dever é um lado, quem defende a greve não se 86 

preocupa com quem não está de greve pois, com os que se manifestaram 87 

contra a greve nada aconteceu, levaram noventa dias para ver que estavam 88 

ferindo o direito desses que não apoiaram. Acrescentou ainda, que este 89 

encaminhamento poderia ser no sentido de que aqueles que quiserem voltar da 90 

greve, enviem também pedido para PROGRAD para que reconheçam o seu 91 

direito de dar as aulas, até porque se essa greve estivesse tão forte, mais de 92 

noventa por cento dos docentes teriam aderido. A professora Jerusa  Simone 93 

Garcia indagou se há como manifestar-se individualmente a vontade de 94 

rediscutir o calendário com o CEPE. Assim, o professor Fábio Luiz Pissetti 95 

disse que se fosse para propor então ele não concorda em oficializar nada no 96 
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IQ, pois a greve começou de modo informal, sendo assim não há porquê 97 

formalizar o seu fim. Mas, disse ainda que se fosse para manisfestar que isso 98 

acontecesse de forma generalizada, sem citação de nomes. A professora 99 

Jerusa Simone Garcia disse gostaria de manifestar sua opinião 100 

individualmente, se fosse possível. O professor Pedro Orival Luccas falou   101 

neste contexto sobre como ficaria a democracia com a manifestação individual 102 

de todos, porque existe um direito que é soberano, sendo assim, manifestar-se 103 

de forma individual vira anarquia. A professora Jerusa Gomes Garcia 104 

questionou que caso ela quisesse se poderia, independentemente de ser 105 

através do IQ ou não. A professora Marisi Gomes Soares explicou que os 106 

docentes podem ter seu nome citado se quiserem. O professor Cláudio Viegas 107 

Júnior disse que o processo é democrático mas o IQ não tem cadeira 108 

representativa  no CEPE, por isso decidiram por eles de forma informal. O 109 

professor Luciano Tavares da Costa disse entender que a greve, 110 

aparentemente, já está terminando, então, se não é obrigatório se 111 

manifestarem, se ninguém está pedindo então, não devem o fazer, o que deve 112 

haver é a presença de todos os professores na Assembléia porque tem que ser 113 

maioria no dia, até porque a “briga” é de todos. O professor Marcello Garcia 114 

Trevisan afirmou que estão de greve sim, mas todos estão nas “mãos” do 115 

CEPE, então esta seria a chance de rediscutir a reabertura ou não do 116 

calendário acadêmico com o CEPE. A professora Daniela Battaglia Hirata 117 

disse que uma vez que não tem mais negociação com governo, não tem mais 118 

motivos para a greve continuar, é esta a oportunidade do IQ se manifestar, de 119 

tomar uma decisão ou tomarão por todos. Neste momento, o professor 120 

Eduardo Tonon de Almeida disse que esta reunião foi convocada com cárater 121 

informativo e comunicativo, que não cabia naquele momento decidir sobre a 122 

questão de querer discutir ou não o calendário acadêmico com o CEPE, pois 123 

há muitos faltantes na reunião e seria bom dar espaço para todos se decidirem, 124 

sendo assim sugeriu que fosse marcada uma reunião tendo este tema com 125 

pauta, para falar sobre o assunto. A professora Marisi Gomes Soares finalizou 126 

informando que será convocada uma reunião oficial tendo como pauta a 127 

votação dos docentes para analisarem se querem ou não sairem da greve. 128 
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Assim sendo, fica definido como o dia da próxima reunião em 20/08/2012  às 129 

14:00 horas, sendo que a mesma será previamente desde já convocada via e-130 

mail. A reunião foi encerrada e lavrou-se esta ata que será assinada pelos que 131 

a aprovam:  132 

 133 

CláudiaTorres                                        ________________________________ 134 

Cláudio Viegas Júnior                           ________________________________ 135 

Daniela Battaglia Hirata                         ________________________________ 136 

Danielle Ferreira Dias                            ________________________________ 137 

Eduardo Tonon de Almeida                   ________________________________  138 

Fabiano Magalhães                               ________________________________ 139 

Fábio Luiz Pissetti                                  ________________________________ 140 

Giovana de Fátima Lima Martins           ________________________________ 141 

Gisela Pizzarro de Mattos Barretto        ________________________________ 142 

Gustavo Dias Maia                                 ________________________________ 143 

Keila Bossolani Kiill                                ________________________________ 144 

Jaine Honorata H. Luiz                          ________________________________ 145 

Jerusa Simone Garcia                           ________________________________ 146 

Luciano Sindra Virtuoso                         ________________________________ 147 

Luciano Tavares da Costa                    ________________________________ 148 

Marcelo Garcia Trevisan                       ________________________________ 149 

Márcia Regina Cordeiro                         ________________________________ 150 

Marisi Gomes Soares                            ________________________________ 151 

Pedro Orival Luccas                               ________________________________ 152 

TAE Marcela Marília de Lima                 ________________________________                                     153 

TAE Maria Nazarello Eliziário                ________________________________ 154 

TAE Bernadete de Lourdes  Carvalho Meira  ___________________________ 155 

TAE Dênis de Carvalho Augusto               ______________________________ 156 

TAE Kris Simone Tranches Dias               ______________________________ 157 

Secretaria IQ Talitha Roberta Costa          ______________________________ 158 


