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ATA DA 14ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE Q UÍMICA 

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

doze minutos do dia dezesseis de outubro de 2012, n o prédio V da UNIFAL - 

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

Alzira Maria Serpa Lucho . Estavam presentes os docentes: Claudia Torres, Cláudio 

Viegas Júnior, Daniela Battaglia  Hirata, Danielle Ferreira Dias, Eduardo Tonon de 

Almeida, Fábio Luiz Pissetti, Jaine Honorata Hortolan Luiz, Jerusa Simone Garcia, 

Keila  Bossolani  Kiill,  Marcello  Garcia  Trevisan,  Márcia  Regina  Cordeiro,  Mario 

Roberto Barro, Marisi Gomes Soares e Pedro Orival Luccas. Estavam presentes os 

TAES:  Dênis  de  Carvallho  Augusto,  Kris  Simone  Tranches, Marília  Martins  da 

Silveira  e  o  discente  Rodolfo  César  Rodrigues.  A reunião  teve  como  pauta:  1) 

Informes: a) Reunião com a reitoria: Férias dos doc entes, estágio probatório, 

contratação de pessoal e distribuição de funções gr atificadas; b) Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-graduação: normas de solicitação de transporte; c) Pedidos 

de diárias; d) Sala do Prof.  Fabiano Magalhães – ma nifestação de interesse 

pela Profa. Danielle Ferreira Dias; e) Discente Tay nara Cristina Costa / Química 

Bacharelado – Irmã da Talitha Roberta Costa dos San tos. 2) Deliberação sobre 

o Encontro Regional da SBQ; Apresentação do Plano d e Gestão da Diretoria; 

3) Deliberação sobre o pedido de curso de extensão – Prof. Marcello Trevisan; 

4)  Deliberação  sobre  o  pedido  de  criação  do  Laborat ório  de  Análise  e 

Caracterização – responsável Prof. Marcello Trevisa n; 5) Aprovação da carga 

horária  –  1º  /  2012;  6)  Aprovação  do  pedido  de  moni tores  –  2º  /  2012;  7) 

Solicitação  de  parecer  à  Diretora  do  Instituto  de  C iências  Exatas  sobre  a 

possibilidade do TAE Gabriel de Oliveira Isac Morae s auxiliar nos laboratórios 

de pesquisa do IQ ( ad referendum); 8)Solicitação de espaço para a secretaria 

do IQ (ad referendum) (processo n° 23087.006944/2011-44) para deliberaç ão. A 

professora Alzira Maria Serpa Lucho  iniciou a reunião esclarecendo aos presentes 

os procedimentos relativos às férias de servidores em relação ao ano de 2012 e 

início de 2013. Ficou decido que o servidor deverá manifestar, por escrito, em no 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas MG. CEP  37130-000 

INSTITUTO DE QUÍMICA-IQ

Fone: (35) 3299-1404

máximo 15 dias, qual será período em que irá usufruir as suas férias.  Em seguida a 

professora Alzira Maria Serpa Lucho salientou a necessidade da rápida devolução 

dos  formulários  de  avaliação  de  estágio  probatório  de  servidores  por  parte  dos 

avaliadores,  bem como  esclareceu  aos  presentes  a  respeito  dos  procedimentos 

adotados pela Reitoria da UNIFAL-MG na contratação de pessoal docente. Frisou 

que  a  liberação  de  novas  vagas  docentes  está  condicionada  ao  solicitado  nos 

projetos apresentados ao MEC nos planos de expansão universitária e no Reuni. Em 

um aparte, a professora Marisi Gomes Soares  disse que cabe negociação com a 

Reitoria.  O professor  Pedro Orival Luccas  ressaltou o caso da transferência de 

vagas  da  Química  para  o  Cálculo,  assim  o  mesmo  defendeu  uma  possível 

negociação  com  os  professores  da  matemática  para  reaver  as  vagas  de 

professores. O mesmo ainda questionou sobre a carga horária da matemática ser 

menor que a carga horária dos professores da Química. A professora Marcia Regina 

Cordeiro argumento que uma das vagas estava vinculada a EAD e está foi cedida 

aos professores de cálculo e que não há como desfazer o acordo.  A professora 

Marisi Gomes Soares salientou que a carga horária dos professores das áreas de 

humanidades  também é  menor  quando comparada  às  da  Química.  O professor 

Eduardo Tonon de Almeida  esclareceu que a melhor justificativa para a solicitação 

de novos docentes seria o argumento da criação dos cursos de pós-graduação em 

Química, em nível de mestrado e de doutorado. Salientou que o aumento da carga 

horária  docente  em  função  da  criação  cursos  foi  significativo  e  não  houve 

contrapartida em termos de servidores por parte da Reitoria. O professor  Claudio 

Viegas Júnior  discordou dizendo  que  as vagas  são distribuídas em função  dos 

cursos de graduação e não para a pós-graduação e ainda esclareceu que as vagas 

provenientes do REUNI vêm carimbadas, que o melhor argumento seria o aumento 

da demanda por parte da criação do Curso de Biotecnologia e a expansão do Curso 

de  Ciências  Farmacêuticas,  sem a  consulta  prévia  aos  docentes  da  Química.  A 

professora Claudia Torres  esclareceu que há a possibilidade de criação de novas 

vagas, porém em cursos relacionados a curso da área agrícola. O professor Claudio 
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Viegas Júnior  solicitou que se faça um cruzamento de informações entre as vagas 

de  professores  contratados  e  os  projetos  de  criação  e,  ou  expansão  de  cursos 

relacionados  a  Química.  A  professora  Jerusa  Simone  Garcia  fez  um  aparte 

concordando com a solicitação do professor Claudio Viegas Júnior e ressaltou que 

uma  carga  horária  elevada  por  professor  não  é  suficiente  para  se  justificar  a 

contratação de novos docentes e que se deve fazer uso de outros parâmetros para 

tal. Em seguida a professora Alzira Maria Serpa Lucho informou sobre as funções 

gratificadas recebidas pela UNIFAL-MG e que as mesmas serão redistribuídas com 

critérios  aprovados pelo  CONSUNI,  bem como deu ciência  sobre  as  normas de 

solicitação  de  transporte,  a  pedido  da  PRPPG.  A  professora  Márcia  Regina 

Cordeiro  informou  que  o  pedido  de  liberação  de  transporte  para  o  Encontro 

Regional da SBQ deste ano não foi atendido, pois não houve solicitação  coletiva á 

FAPEMIG.  A professora Alzira Maria Serpa Lucho  disse que conversará com o 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação sobre o assunto. O professor Pedro Orival 

Luccas  solicitou  a  intervenção  da  Direção  do  IQ  em  relação  aos  critérios  de 

concessão de transporte para congressos específicos de cada área, mencionando 

que  na  área  de  Química  Analítica  há  um  número  pequeno  de  discentes  que 

participam dos referidos congressos e que estes,  na maioria  das  vezes,  são  de 

extrema importância para a área. O professor Claudio Viegas Júnior fez um aparte 

mencionando que o mínimo ideal seria 10 discentes, desde que os mesmos tenham 

“aceites  de  trabalho”  no  referido  evento.  A professora  Jerusa  Simone  Garcia 

solicitou  a  inclusão  de  eventos  regionais  nas  atuais  regras  para  liberação  de 

transporte  e  a  professora  Marisi  Gomes  Soares  salientou  que  o  melhor  seria 

estabelecer  prioridades,  ou  seja,  primeiro  os  eventos  internacionais,  depois  os 

nacionais  e  por  último  os  regionais.   A professora Alzira  Maria  Serpa  Lucho 

solicitou  a  plenária  deliberação  sobre  a  possibilidade  de  a  professora  Danielle 

Ferreira  Dias  ocupar  a  sala  de  professor  ocupada  pelo  professor  Fabiano 

Magalhães após a sua transferência definitiva para a UFLA. O pedido foi aceito pela 

Congregação.  O  TAE  Dênis  de  Carvallho  Augusto  interveio  e  disse  da  real 
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necessidade de uma sala para a Secretaria do IQ e sugeriu a utilização de uma sala 

de professor para tal. A professora  Daniela Battaglia  Hirata,  o professor  Cláudio 

Viegas  Júnior  e  a  professora  Marisi  Gomes  Soares  manifestaram  a  não 

concordância  com a  utilização  de  sala  de  professor  para  a  Secretaria  do  IQ.  A 

professora  Keila Bossolani Kiill  solicitou a intervenção da Direção do IQ junto a 

PROPLAN com o intuito da liberação das salas de professores, hoje ocupadas por 

docentes  não  pertencentes  ao  quadro  da  Química,  no  prédio  Q.  O  professor 

Marcello Garcia Trevisan  afirmou que é favorável a ocupação de sala de professor 

pela  Secretaria  do  IQ  e  que  a  mesma  deva  ficar  próxima  aos  professores  da 

Química. A  professora Alzira  Maria  Serpa  Lucho  comunicou  que  a  discente 

Taynara Cristina Costa  irá cursar o curso de Química na modalidade bacharelado e 

devido a isso, a secretária Talitha Roberta Costa dos Santos , irmã desta discente, 

pediu  a  Direção  do  IQ  que  comunicasse  o  fato  aos  professores  envolvidos  no 

referido curso. A professora Alzira Maria Serpa Lucho  solicitou a manifestação de 

interessados  em  assumir  a  coordenação  do  Encontro  Regional  de  Química  da 

Sociedade Brasileira de Química – ERQSBQ, em 2014. Não houve interessados. Na 

sequência a professora Alzira Maria Serpa Lucho apresentou o Plano de Gestão a 

plenária, sendo que o representante discente Rodolfo César Rodrigues apresentou 

sugestões que foram acatadas pela Direção do IQ.  O professor  Cláudio Viegas 

Júnior  questionou que as metas apresentadas no Plano de Gestão são obrigações 

da Direção do IQ e não especificamente metas. A professora Marisi Gomes Soares 

questionou o  item perspectivas do Plano de Gestão.   A professora  Alzira  Maria 

Serpa Lucho  interveio em virtude do adiantado da hora de término da reunião e 

afirmou  que  irá  a  Procuradoria  Jurídica  da  UNIFAL-MG  com  o  intuito  de 

esclarecimentos e que sugestões ao Plano de Gestão podem ser enviadas por e-

mail a Direção do IQ.  A reunião foi encerrada e lavrou-se esta ata que será assinada 

pelos que a aprovam:

Alzira Maria Serpa Lucho                   __________________________________

ClaudiaTorres                                    __________________________________
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Cláudio Viegas Júnior                       __________________________________

Daniela Battaglia Hirata                     __________________________________

Danielle Ferreira Dias                        __________________________________

Eduardo Tonon de Almeida               __________________________________ 

Fábio Luiz Pissetti                              __________________________________

Jaine Honorata Hortolan Luiz           __________________________________

Jerusa Simone Garcia                      __________________________________

Keila Bossolani Kiill                           __________________________________

Marcelo Garcia Trevisan                    __________________________________

Márcia Regina Cordeiro                    __________________________________

Mario Roberto Barro                         __________________________________

Marisi Gomes Soares                        __________________________________

Pedro Orival Luccas                           __________________________________

TAE Dênis de Carvalho Augusto      __________________________________

TAE Marília Martins da Silveira         __________________________________

Discente Rodolfo César Rodrigues    __________________________________
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