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ATA DA 12ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA 

(IQ/UNIFAL-MG), REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2012

A reunião foi iniciada às dez horas e três minutos e finalizada às doze horas do 

dia vinte e um de setembro de 2012, no Prédio V, na Sala 310.A reunião foi 

presidida pela Diretora do Instituto de Química, a professora Alzira Maria Serpa 

Lucho. Estavam  presentes  os docentes: Antônio  Carlos  Doriguetto, 

ClaudiaTorres, Cláudio Viegas Júnior, Daniela Battaglia Hirata, Danielle Ferreira 

Dias,  Eduardo  Tonon  de  Almeida, Fabiano  Magalhães,  Fábio  Luiz  Pissetti, 

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

Bossolani  Kiill,  Luciano Tavares da Costa,  Marcello  Garcia  Trevisan,  Márcia 

Regina  Cordeiro,  Mario  Roberto  Barros,  Marisi  Gomes  Soares,  Nelson 

Henrique Teixeira Lemes,  Pedro Orival Luccas. Estavam presentes os TAES: 

Dênis de Carvallho Augusto, Kris Simone Tranches, Marcela Marília de Lima, 

Maria Nazarello  Eliziário, Marília Martins da Silveira, a secretária do IQ Talitha 

Roberta Costa, os discentes Poliany Graziela Santos Freitas e Rodolfo César 

Rodrigues. A  reunião  teve  como  pauta:  1)  Deliberação  a  respeito  da 

manutenção ou não da atual Comissão Eleitoral do IQ responsável pelas 

eleições  dos  representantes  do  CONSUNI,  CEPE  e  Conselho  de 

Curadores; 2) Deliberação sobre a proposta de calendário e horário das 

reuniões  da  Congregação;  3)  Esclarecimentos  e  detalhamento  da 

transferência do IQ para o Campus II (com a presença do Pró-Reitor de 

Planejamento,  Orçamento e Desenvolvimento Institucional,  Prof.  Tomás 

Dias  Sant'Ana. A professora  Alzira  Maria  Serpa  Lucho iniciou  a  reunião 

agradecendo a presença de todos e perguntando a respeito da continuidade ou 

não da atual Comissão Eleitoral que promoveu a eleição da diretoria do IQ. 

Esclareceu que caso algum membro desta atual comissão tenha interesse em 

participar das Eleições de representantes do CONSUNI, CEPE e Conselho de 

Curadores, o mesmo ficaria impossibilitado de continuar nesta comissão. A TAE 

Marília  Martins  da  Silveira,  manifestou  que  mesmo  a  TAE  Bernadete  de 

Lourdes Carvalho Meira não estando presente, a mesma já havia manifestado 

o interesse em continuar na referida Comissão. A professora  Jerusa Simone 

Garcia manifestou-se também favorável a permanecer na Comissão. E ainda o 

professor  Fabiano  Magalhães  disse  que  caso  professor  Luciano   Sindra 
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Virtuoso não aceite permanecer na Comissão, este aceitaria ser titular ou até 

mesmo  suplente. A TAE  Maria  Nazarello Eliziário  manifestou interesse em 

fazer parte da comissão como suplente. Sendo assim a congregação acatou 

todas as manifestações. Neste momento chegou o professor Antônio Carlos 

Doriguetto. 2)  A professora  Alzira Maria Serpa Lucho propôs o calendário e 

horário para as reuniões, que seria as sextas-feiras às 15 horas, porém após 

opiniões diversas e tendo em vista que alguns professores tem aula neste dia e 

neste horário, ficou acordado que as reuniões ordinárias acontecerão a cada 

quinze dias às terças-feiras no horário de 11 horas. Neste momento chegou o 

professor  Luciano  Tavares  da  Costa;  3) A professora  Alzira  Maria  Serpa 

Lucho, acrescentou em pauta, com a concordância da Congregação, o pedido 

de diárias da professora  Daniela  Battaglia  Hirata.  Explicou que o pedido foi 

realizado anteriormente a sua Direção e que o pedido voltou ao IQ, com a 

justificativa do setor competente que não poderia ser pago uma diária. Que o 

possível é pagar o pedido integral, ou seja, 3,5 diárias ou 1,5. A mesma ainda 

relatou que o valor referente a diárias recebido pelo IQ para o ano de 2012, foi 

de R$ 3.518,98 e o saldo atual é de R$ 2.488,65. Foi solicitado a requerente 

que  explicasse  a  necessidade  das  diárias.  Então,  a  professora  Daniela 

Battaglia  Hirata descreveu  que  serão  apresentados  06  trabalhos  de  seus 

alunos em um Congresso da área de sua pesquisa, em Blumenau-SC, e que 

um dos trabalhos foi escolhido para apresentação oral. E o valor solicitado será 

utilizado  para  pagar  as  despesas  com  hospedagem.  A  professora  Marisi 

Gomes  Soares  se  manifestou  explicando  que  o  valor  repassado  ao  IQ 

corresponde a menos de uma diária para cada professor, que o que pode ser 

realizado é um professor ceder a mesmas para o outro, quando necessário. E 

ainda  ressaltou  que  ela  como diretora  pró-tempore  não  houve  uma gestão 

definida, que ela simplesmente ocupou um espaço que ninguém quis assumir a 

direção no momento, pois não havia nenhuma infraestrutura física, secretária e 

também não havia  verba (CD).  Diante  disso,  a  professora  Jerusa Simone 

Garcia  perguntou  a  professora  Daniela  Battaglia  Hirata se  foi  solicitado 

auxílio  à  FAPEMIG,  e  esta  lhe  respondeu  que  sim,  mas  teve  seu  pedido 

indeferido com a justificativa da alta demanda. O Professor  Antônio Carlos 

Doriguetto perguntou  também  se  o  pedido  foi  coletivo  ou  individual.  A 
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requerente respondeu que o pedido foi coletivo. O professor  Claudio Viegas 

Júnior  manifestou-se  falando  que  poderíamos  utilizar  como  partida  para 

elaborar os critérios de distribuição o documento elaborado no ICEx, o qual 

teve sua participação na elaboração.   A professora  Jerusa Simone Garcia 

manifestou sua preocupação em relação ao deferimento total das diárias em 

virtude da proximidade da SBQ regional, o qual gerará outros pedidos e o saldo 

de  diárias  é  pequeno.  O  professor  Pedro  Orival  Luccas  manifestou-se 

relatando que duas vezes pediu diárias junto a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação e ao ICEx e teve seus pedidos indeferidos. Salientou ainda que 

gostaria que o pedido da professora  Daniela  Battaglia  Hirata  fosse naquele 

momento decidido de forma especial, pois, tendo em vista a proximidade do 

evento, 06/10/12. Colocado em votação, quinze membros votaram a favor de 

conceder de conceder 100% das diárias solicitadas, três membros votaram em 

conceder   50% e os demais presentes abstiveram. A professora Alzira Maria 

Serpa Lucho deu sequência à pauta da reunião, agradecendo a presença do 

Pró-Reitor  de  Planejamento,  Orçamento  e  Desenvolvimento  Institucional,  e 

passando a palavra ao mesmo para este esclarecesse sobre a possibilidade da 

transferência do IQ para o Campus II e sobre em que condições este processo 

poderá ocorrer. O  Pró-Reitor  inicialmente  explicou que estava ali  para dizer 

como  está  sendo  realizado  os  trabalhos  no  campus  II,  discorrendo  que  o 

mesmo está bem estruturado e com espaço para ser  aproveitado, e que a 

maior  parte  da  verba  para  a  infraestrutura  veio  com  o  REUNI  e  teve  a 

colaboração da prefeitura de Alfenas. Informou que o curso de Fisioterapia já 

se encontra instalado no campus II, que os próximos cursos que irão para o 

Campus II  serão a Geografia e a Ciência da Computação.  Salientou que a 

Medicina também deverá ser instalada no Campus II. Os critérios usados para 

estabelecer quais cursos serão transferidos são baseados principalmente para 

resolver  a  demanda  de  espaço  físico  no  Campus  I,  assim  os  cursos  que 

funcionam apenas no turno da noite não resolveriam o problema. No caso da 

transferência da Geografia apresentou um menor custo, pois tem apenas um 

laboratório compartilhado. O mesmo ressaltou que a Diretora  pro-tempore do 

IQ na época a professora Marisi Gomes Soares, o procurou para dizer que o IQ 

tinha interesse em ir para o campus II,  e foi  orientada de que fizessem um 
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pedido  através  de  um processo.  Salientou  a  mesma  que  não  tinharecurso 

previsto para tal finalidade naquele momento, mas que o correto era buscar o 

recurso,  estabelecer  o  espaço  adequado  para  o  IQ.  Diante  disso,  com  a 

intenção de discutir a área ser reservada para o IQ, foi agendada uma visita ao 

campus II, onde todos os professores da unidade foram convidados e apenas 

alguns  docentes  compareceram.  Os  professores  presentes  na  visita 

manifestaram interesse pelo espaço ao lado do prédio do FINEP. O Pró-reitor 

esclareceu  na  época  que  iria  consultar  a  Pró-reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-

graduação (PRPPG) e a Reitoria para ver a viabilidade da ocupação daquele 

espaço.  A PRPPG manifestou-se favorável  e  a Reitoria  questionou como e 

quais seriam os custos para a transferência do IQ para o Campus II. Diante 

deste  questionamento  o  Pró-reitor  Tomás  relatou  a  necessidade  dos 

professores da Química montarem uma Comissão para fazer um levantamento 

dos custos e das necessidades do IQ para que ocorra a transferência para o 

Campus II.  O mesmo salientou que existem duas maneiras de conseguir  a 

verba necessária.  Uma é através de ementas dos deputados da região e a 

outra é através de um plano de trabalho a ser enviado ao MEC. O mesmo 

relatou que a expansão da Odontologia ocorreu através de ementa parlamentar 

do deputado Geraldo Tadeu. O mesmo relatou que o para o próximo ano o 

MEC já sinalizou que não vai liberar o recurso solicitado de noventa e cinco 

milhões, o qual foi solicitado através do plano de trabalho enviado. Esta verba 

seria  para custear  as prioridades da UNIFAL-MG, que são,  por  exemplo,  a 

construção  do restaurante  universitário  em Varginha.  O mesmo ressaltou  a 

importância da Química elaborar um plano de trabalho com as necessidades e 

custos  para  a transferência  para o  Campus II,  como por  exemplo,  quantos 

laboratórios terão que ser duplicados para atender os alunos no Campus I. 

Salientou que o pedido já é um grande passo, pois problemas e demandas 

sempre existirão e que existem muitas vantagens em ir para o campus II e que 

daqui algum tempo todos os cursos irão querer se transferir também. Então, a 

professora Marisi Gomes Soares, complementou que, ocorreu na época uma 

assembleia e que todos os professores do IQ foram favoráveis a transferência 

para o Campus II. A mesma agradeceu ao Pró-Reitor pela empreitada, por ter 

sido sempre acessível e empenhado e que há necessidade de montar-se uma 
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comissão para trabalhar com isso, independentemente de Diretoria, pois estas 

são passageiras e é preciso montar logo uma comissão. A professora Jerusa 

Simone Garcia questionou se a solicitação será feita em continuidade ao que 

foi pedido ou se terá que ser feita um novo pedido começando tudo novamente. 

O Professor Tomás Dias Sant'Ana, informou que irá devolver o processo para 

que seja analisado e detalhada toda estrutura necessária. Ainda orientou que 

os  docentes  devam  visitar  outros  Institutos  de  Química  em  outras 

Universidades para que possam montar um plano de estrutura. O professor 

Pedro Orival Luccas  disse que quando ele entrou na faculdade, não tinha 

sala, nem laboratório, isso em 1998, que o pedido de espaço não é novo, a 

Química já havia pedido há muito tempo, há muitos anos e nunca conseguiu 

espaço, o que torna difícil acreditar que isso vá acontecer agora, pois afinal não 

sabe o que é prioridade no planejamento. O professor Tomás Dias Sant'Ana 

disse que quando se faz pelo plano de trabalho a verba já vem direcionada, e 

como em muitas universidades  existe  a parte  velha (sucateada)  e a parte 

nova, com boas instalações. Como exemplo a verba do curso de Fisioterapia, 

veio carimbada do REUNI. No IQ foram realizadas reformas dos laboratórios, o 

mais  antigo  era  o  laboratório  de  Química  Geral,  que  está  na  fase  final  da 

reforma e que a mesma demorou devido a vários fatos, como por exemplo, 

problemas na compra das capelas, dos vidros, pedras e a também devido a 

problemas na parte elétrica. A gestão é do setor de Planejamento, mas é a 

Reitoria quem define as prioridades. Mas, através da consolidação já veio a 

verba, há agora apenas uma previsão para 2014 /2015. O professor  Pedro 

Orival  Luccas acrescentou  que  o  que  se  tem  hoje  é  mérito  dos  próprios 

docentes, através do FINEP, e com a verba da Química que é a menor de 

todos os cursos, pois o IQ fica com a “sobra”, como por exemplo, quando é 

desocupado  um  laboratório  e  este  é  cedido  para  a  Química.  O  professor 

Tomás  Dias  Sant'Ana explicou  que,  isso  ocorre  porque  não  veio  recurso 

direcionado para isso, e que no caso da reforma dos laboratórios da Química 

nem havia verba específica para tal.  O professor  Marcello Garcia Trevisan 

salientou o fato de quase todos os laboratórios serem compartilhados, e com 

isso precisariam de mais técnicos, almoxarifado e equipamentos específicos 

para  as  aulas.  E  assim  questionou  se  era  possível  haver  uma  forma  de 
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locomoção dos alunos, talvez um ônibus. O professor  Tomás Dias Sant'Ana 

explicou  que  quanto  a  locomoção  já  ficou  definido  que  não  será  possível 

deslocar um ônibus para os alunos, pois será melhor e mais fácil a  mobilidade 

dos professores. Quanto aos laboratórios que necessitarão serem duplicados é 

para isso que precisam de uma Comissão, para fazer esta análise. O professor 

Claudio Viegas Junior falou sobre o comentário do professor Pedro Orival 

Luccas,  que  todos  têm  que  tentar  entender  estes  recursos,  os  que  são 

específicos e os que não são, pois de fato o IQ já está se movendo para o  

campus  II,  mas  na  teoria,  não  na  prática,  porque  teoricamente  a  parte  da 

pesquisa  e  pós-graduação  já  começou,  e  já  está  acontecendo  toda  a 

infraestrutura está sendo feita. O professor Tomás Dias Sant'Ana explicou que 

com  isso  ajudarão  muito  no  planejamento,  porque  assim  que  se  define  a 

necessidade. O professor  Antônio Carlos Doriguetto inicia fala dizendo que 

compartilha da angustia do Professor Pedro Orival Luccas, quando a  carência 

de construção de espaço físico vinculado à criação do curso de  Química e 

explicou que o curso foi  criado antes das grandes expansões  institucionais 

(Expansão I  -  Transformação em Universidade e Expansão II   -  Adesão ao 

REUNI) que àquela época, para a implantação do curso,  dispunha de vagas 

de  docentes  mas  não  de  verba  para  infraestrutura,  diferentemente  das 

expansões I e II. Destacou o comprometimento institucional dos docentes da 

área de Química no que concerne à pesquisa e pós-graduação e a captação de 

recursos para a pesquisa, o que contribuiu para a rápida consolidação da pós-

graduação  em  Química  e  também  das  Ciências  Farmacêuticas.  Lembrou, 

contudo, que o LabIQ foi um espaço físico NOVO, concedido pela UNIFAL-MG, 

a  um grupo de docentes  da UNIFAL-MG,  a  saber,  Doriguetto,  Gael,  Alzira, 

Tonon e Camps, como contrapartida a projetos aprovados na FAPEMIG e que 

isso  merecia  registro  na  reunião.  Por  fim,  manifestou  sua  preocupação, 

direcionada ao Prof. Tomás, com relação a mobilidade de discentes de IC e 

Pós-graduação  que  teriam  suas  aulas  no  campus  I  e  a  infraestrutura  de 

pesquisa no campus II, lembrando que isso já ocorreria a partir de 2013, com o 

termino da obra financiada pela FINEP.  O professor Tomás Dias Sant'Ana 

acrescentou que no sentido de locomoção dos alunos, existe um planejamento 

mas para o futuro. Quanto ao aluno de pós-graduação, este contribui muito 
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para a Universidade, mas não é matriculado, é titulado, e tem peso diferente na 

matriz, que este caso levará para posterior análise. A professora Alzira Maria 

Serpa Lucho  encerrou o assunto, ressaltando que na próxima reunião será 

dada continuidade ao assunto e aguardará a devolução do processo para dar 

sequências  as  providências  necessárias.   Após,  a  professora  Alzira  Maria 

Serpa  Lucho  pediu  ao  professor  Tomás  explicasse  a  necessidade  do  IQ 

indicar nomes pra compor a Comissão de sustentabilidade, “Campo Verde”, e 

que existe uma certa urgência na indicação tendo em vista que esta comissão 

já tem reunião marcada para a próxima quarta-feira dia 26/09/2012. A mesma 

agradeceu a presença do professor  Tomás Dias Sant'Ana despedindo-se do 

mesmo.  Na  continuidade  o  professor  Luciano  Tavares  da  Costa e  a 

professora  Alzira Maria Serpa Lucho manifestaram interesse em compor a 

referida Comissão, ficando decidido que os mesmos participarão da referida 

comissão representando o IQ.  A reunião  foi encerrada pela professora Alzira 

Maria  Serpa  Lucho  lavrou-se  esta  ata  que  será  assinada  pelos  que  a 

aprovam:

Pró-Reitor Tomás Dias Sant'Ana      __________________________________

Alzira Maria Serpa Lucho                   __________________________________

Antônio Carlos Doriguetto                  __________________________________

ClaudiaTorres                                    __________________________________

Cláudio Viegas Júnior                       __________________________________

Daniela Battaglia Hirata                     __________________________________

Danielle Ferreira Dias                        __________________________________

Eduardo Tonon de Almeida               __________________________________ 

Fabiano Magalhães                           __________________________________

Fábio Luiz Pissetti                              __________________________________

Gustavo Dias Maia                            __________________________________

JaineHonorataHortolan Luiz           __________________________________

Jerusa Simone Garcia                      __________________________________

Keila BossolaniKiill                           __________________________________

Luciano Tavares da Costa                 __________________________________

Marcelo Garcia Trevisan                    __________________________________

Márcia Regina Cordeiro                    __________________________________
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Mario Roberto Barro                         __________________________________

Marisi Gomes Soares                        __________________________________

Nelson Henrique Teixeira Lemes      __________________________________

Pedro Orival Luccas                           __________________________________

TAE Dênis de Carvalho Augusto      __________________________________

TAE Marília Martins da Silveira         __________________________________

Secretária IQ Talitha Roberta Costa_________________________________

Discente Rodolfo César Rodrigues__________________________________

Discente Poliany Graziela Santos Freitas______________________________

232

233

234

235

236

237

238

239

240


	INSTITUTODEQUÍMICA-IQ
	Fonefax: (35) 3299-1404

