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ATA DA 13ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA 

(IQ/UNIFAL-MG), REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2012

A reunião foi  iniciada às onze horas e três minutos e finalizada às doze 

horas e vinte minutos do dia dois de outubro de 2012 no Prédio V Sala 

310. A reunião foi presidida pela Diretora do Instituto de Química, a professora 

Alzira Maria Serpa Lucho. e pelo Vice-Diretor o professor Estavam presentes 

os docentes: Antônio Carlos Doriguetto, Claudia Torres, Cláudio Viegas Júnior, 

Daniela Battaglia  Hirata,  Danielle  Ferreira Dias, Eduardo Tonon de Almeida, 

Fabiano Magalhães, Fábio Luiz Pissetti, Jaine Honorata Hortolan Luiz, Jerusa 

Simone Garcia, Keila Bossolani Kiill, Luciano Sindra Virtuoso, Luciano Tavares 

da Costa,  Marcello Garcia Trevisan, Márcia Regina Cordeiro,  Mario Roberto 

Barros, Marisi Gomes Soares,  Pedro Orival Luccas, Nelson Henrique Teixeira 

Lemes. Estavam presentes os TAES: Dênis de Carvallho Augusto, Kris Simone 

Tranches, Marília Martins da Silveira, a secretária do IQ Talitha Roberta Costa e 

o discente Rodolfo César Rodrigues. A reunião teve como pauta: 1) Análise do 

processo  enviado  pela  PROPLAN  (processo  n°  23087.006944/2011-44) 

para deliberação; 2) Deliberar sobre a indicação de nomes para compor 

os Colegiados dos Cursos, Química-Licenciatura e Química-Bacharelado; 

3)  Deliberar  sobre  a  formação  da  Comissão  responsável  para  a 

elaboração dos critérios de distribuição das diárias do IQ; 4) Deliberar 

sobre o Encontro Regional da SBQ; 5) Apresentação do Plano de Gestão 

da Diretoria; 6) Informes: cota de cópias do IQ, calendários de reuniões, 

divulgação dos documentos do IQ. A professora Alzira Maria Serpa Lucho 

iniciou a reunião perguntando se poderia inverter a pauta da reunião, iniciando 

pelos informes, e todos se manifestaram de acordo. Sendo assim a professora 

Alzira Maria Serpa Lucho, explicou sobre a cota de cópias das xerográficas, 

que atualmente para o IQ é de 2000 cópias, e que a mesma estaria sendo 

excedida nos últimos meses e explicou como é contato os valores para cada 

plastificação  e  encadernação  (01  encadernação  ou  01plastificação  =  25 

cópias);  assim a Diretoria  achou por  bem solicitar  um aumento  para  3.000 

cópias. A TAE Marília Martins Da Silveira questionou se a cota será dividida 

por professor.  A professora  Alzira Maria Serpa Lucho disse que não seria 

necessário, que esta será compartilhada entre todos, sendo que será preciso 
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solicitar  as cópias através do pedido de requisição,  o qual  será retirado na 

secretaria  do  IQ,  com sua  autorização.  A seguir  a  professora  Alzira  Maria 

Serpa  Lucho, falou  sobre  o  calendário  de  reuniões,  este  que  será 

divulgado/publicado  juntamente  com  todos  os  documentos  pertinentes,  na 

página do IQ. A professora Marisi Gomes Soares pediu que fosse estipulado 

um horário  para  o  término  das  reuniões.  A professora  Alzira  Maria  Serpa 

Lucho explicou que foi estipulado o horário de uma hora, conforme divulgado 

no  calendário  de  reuniões  enviado  a  todos.  1)  Quanto  ao  processo  da 

PROPLAN, este que foi  enviado a todos, onde pede-se um estudo sobre a 

viabilidade e custo, então será necessário montar uma comissão para tratar 

destes assuntos, sugerindo que esta fosse formada por um docente de cada 

área da Química, Ensino em Química e da Química Tecnológica, com seus 

respectivos  suplentes.  O  discente  Rodolfo  questionou  sobre  ter 

representatividade  dos  discentes  e  técnicos  nesta  comissão.  O  professor 

Pedro  Orival  Luccas acrescentou  que  é  importante,  pois  há  muitas 

manifestações dos discentes quanto há ida para o Campus II, e seria melhor 

para  evitar  essas  questões,  tendo  em  vista  a  transparência  dos  atos.  O 

professor Cláudio Viegas Júnior falou que não envolve transparência em ir ou 

não  para  o  campus  II,  mas  que  concorda  com  o  professor  Pedro  Orival 

Luccas, pois como ocorreu no caso da geografia, que os alunos falaram que 

iam  e  depois  fizeram  manifestações  contrariando,  e  a  participação  dos 

discentes  legitima  o  processo,  mas  é  mais  interessante  que  o  titular  e  o 

suplente tenham uma boa distância, para que não coincida a formatura dos 

dois. Assim, a professora Alzira Maria Serpa Lucho perguntou aos presentes 

se  todos  concordavam  em  ter  esta  representatividade  dos  discentes,  e  a 

maioria  dos  presentes  manifestou-se  favorável assim  como  a 

representatividade  dos  técnicos.  A seguir  a  professora  Alzira  Maria  Serpa 

Lucho explicou que em conversa com o professor Tomás Dias Sant'Ana, este 

informou  que  a  comissão  de  implantação  do  curso  de  Medicina  havia  se 

reunido e decidido que a parte básica do curso de Medicina ficaria no campus 

sede. Com isso será necessário a construção de um laboratório de anatomia 

adequado para o curso, abrindo assim mais espaço do antigo laboratório de 

anatomia. Com isso esse espaço poderia entrar na negociação com a fisiologia 
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com relação a troca do andar do prédio da FINEP. E o espaço liberado pela 

Química seria então negociado com a Farmácia. Assim o professor  Luciano 

Tavares da Costa explicou que a comissão de implantação da medicina quer 

que parte do ensino fique na sede, ou seja, a parte básica com infraestrutura já 

estabelecida,  porque a PROPLAN informou que o curso de Farmácia  e de 

Fisiologia  manifestaram interesse  em permanecer  suas  atividades na sede. 

Então,  diante  deste  cenário  de  aproximação  de  grupos  de  pesquisa,  a 

PROPLAN precisa de uma posição da Química para uma articulação com a 

Fisiologia  e  a  Farmácia  para  ver  se  há  interesse  nesse  espaço  para  a 

pesquisa,  mas deixando claro  que o  ensino  não vai.  O professor  Eduardo 

Tonon de Almeida explicou que são dois andares um da Fisiologia e outro da 

Fisiologia,  assim a Química ficaria com o prédio todo. O professor  Antônio 

Carlos Doriguetto acrescentou que um andar do prédio praticamente viria de 

graça e  que  o  problema é  justificar  a  FINEP.  O professor  Cláudio  Viegas 

Júnior, acrescentou que é saudável ter um grupo de pesquisa junto, mas ainda 

depende da negociação com os dois cursos e ainda a aprovação do FINEP, e 

ainda falou que a primeira etapa é aceitar ou não a ideia para depois discutir os 

detalhes, porque só a pesquisa está indo. A professora Marisi Gomes Soares 

falou que com isso, tem que ficar bem claro o fato de que o processo do IQ não  

está sendo atendido, porque o projeto completo é para o IQ ir para o campus II, 

e  não  somente  a  pesquisa.   O  professor  Luciano  Tavares  da  Costa 

acrescentou que era  preciso  saber  se  a  Química  aceita  ou  não a  possível 

negociação, mas é preciso refletir porque a pesquisa vai e o ensino não, que 

isso deve sim ser colocado como detalhes, porque é uma questão de logística 

e  deve  ser  decidido  com muita  lucidez.  O professor Pedro Orival  Luccas 

ressaltou que está esperando verbo do projeto de FURNAS para a construção 

de um prédio e que para ele se a pesquisa da Química for para o Campus II, 

ele  teria  interesse  em  construir  o  prédio  no  Campus  II.  Sendo  que  ele  é 

favorável a negociação. Diante disso, a professora Alzira Maria Serpa Lucho 

questionou a Congregação se todos estariam de acordo em sinalizar favorável  

a negociação, pois a mesma tem que passar a posição da Congregação para o 

Tomás Dias  Sant'Ana.  2)  A professora  Alzira  Maria  Serpa  Lucho solicitou 

manifestações de interesse em compor o Colegiado de Química Licenciatura. 
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As professoras Keila Bossolani Kiill e a Danielle Ferreira Dias se manifestaram 

as  quais  serão  então  indicadas.   A professora  Alzira  Maria  Serpa  Lucho 

solicitou manifestações de interesse então para compor o Colegiado do curso 

de  Química-Bacharelado.  Os  professores  Pedro  Orival  Luccas  e  Luciano 

Sindra  Virtuoso  se  manifestaram  e  serão  indicados  com  aprovação  da 

Congregação.  3)  Em  relação  as  diárias,  a  professora  Alzira  Maria  Serpa 

Lucho  explicou que será necessário montar uma comissão para elaborar os 

critérios de distribuição das mesmas. A professora Márcia Cordeiro ressaltou 

que fez o pedido de ônibus para a SBQ-MG e que a TAE Marcela Marília de 

Lima, irá como responsável  no ônibus junto com os alunos, Então a Profa. 

Márcia Cordeiro propôs que se pagasse diárias a TAE. Após diversas opiniões 

sobre o assunto e devido ao fato de que a verba deve ser utilizada ainda este 

ano, ficou decidido que os interessados que irão à SBQ-MG terão um prazo de 

quinze dias para efetuar o pedido de diárias. No final deste tempo o saldo de 

diárias será dividido entre os solicitantes inclusive para a TAE Marcela Marília 

de  Lima.  Após,  a  professora Keila  Bossolani  Kiill  explicou  sobre  a  SBQ 

regional, que está sendo pressionada em responder se a UNIFAL-MG ficará 

como responsável pelo evento em 2014. Assim é necessária uma decisão, a 

qual  deve  ser  levada  para  a  SBQ que  ocorre  este  ano,  em novembro.  O 

professor  Claudio Viegas Júnior salientou que seria estratégico entrar neste 

circuito, mas existem muitas dificuldades de infraestrutura na UNIFAL-MG, e 

não há espaço suficiente para a quantidade de pessoas esperada, e assim não 

seriam  lembrados  de  forma  boa.  O  Professor  Antônio  Carlos  Doriguetto 

ressaltou que não concorda com o posicionamento do Prof. Claudio Viegas, 

pois o considera muito importante que o IQ assuma a SBQ-MG de 2014 e uma 

opção  seria  realizar  o  evento  em  Poços  de  Caldas.  A  professora  Keila 

Bossolani Kiill, disse que é necessário refletir e decidir logo, porque haverá 

muito  trabalho.  A  professora  Marisi  Gomes  Soares  expressou  que  a 

dificuldade maior é de quem vai assumir esta responsabilidade, a liderança da 

comissão.  Por  fim,  devido  ao  horário  no  qual  a  reunião  estendeu-se,  a 

professora  Alzira Maria Serpa Lucho  relatou que o tempo da reunião havia 

esgotado e havia o último assunto de pauta que a apresentação do Plano de 

Gestão da diretoria e que pelo regimento do IQ o mesmo deve ser apresentado 
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no máximo em um mês após o inicio da direção. A professora Jerusa Simone 

Garcia se manifestou em relação assunto falando que poderia deixar para a 

próxima  reunião,  assim  os  professores  foram  saindo  sem  existir  uma 

deliberação sobre o assunto A reunião foi encerrada e lavrou-se esta ata que 

será assinada pelos que a aprovam:

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                              __________________________________

Jaine Honorata Hortolan Luiz           __________________________________

Jerusa Simone Garcia                      __________________________________

Keila Bossolani Kiill                           __________________________________

Luciano Sindra Virtuoso                    __________________________________

Luciano Tavares da Costa                 __________________________________

Marcelo Garcia Trevisan                    __________________________________

Márcia Regina Cordeiro                    __________________________________

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    __________________________________
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