
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

ATA DA 17ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE Q UÍMICA.

A reunião foi  iniciada às onze horas e trinta minut os  e finalizada às doze 

horas e vinte e cinco minutos do dia oito de novemb ro de 2012, no Prédio V 

da  UNIFAL,  sala  303. A reunião  foi  presidida  pelo  Vice-diretor  do  Instituto  de 

Química Prof. Dr. Eduardo Tonon de Almeida, no exercício da Direção.   Estavam 

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

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

Luciano  Tavares  da  Costa,  Marcello  Garcia  Trevisan,  Márcia  Regina  Cordeiro, 

Marisi Gomes Soares,   Estavam presentes os TAEs Kris Simone Tranches Dias, 

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

discentes Rodolfo César Rodrigues e Poliany Graziella de Freitas.  A reunião teve 

como  pauta:  a)  Informes  (CEPE  –  Profª.  Márcia  Cordeiro;  ERSBQ  -  Prof. 

Doriguetto);  b)  Aprovação  do  Pedido  de  Persianas  para  o  Lab  Q212  (ad 

referendum);  c)  Solicitação  de  adicional  noturno  –  Profª  Márcia  Cordeiro  (ad 

referendum); d) Solicitação de acréscimo de Pedido de Compra para 2011-2012 de 

Material de Consumo Químico, Laboratorial e Vidraria em Geral (ad referendum); 

e)  Deliberação  sobre  o  Plano  Gestor  da  Direção  do  IQ;

f)  Aprovação  das  atas  da  12ª,  13ª  e  14ª  reunião  do  Instituto  de  Química.

 O  professor  Eduardo  Tonon  de  Almeida  iniciou  a  reunião  esclarecendo  a 

plenária sobre as solicitações de material xerográfico, encadernação e plastificação 

realizadas com a cota do IQ e que para efeito de planejamento e controle informa 

que a partir da presente data será necessário que o usuário solicite na secretaria 

do  IQ uma requisição  para  estes  serviços.  Também comunicou  que  a  Direção 

disponibilizará vários blocos de requisições sob a responsabilidade dos solicitantes 

e das coordenações de curso, para facilitar o acesso de todos a estes serviços e 

lembrou que isso era feito com sucesso no ICEx pela professora Lira quando ainda 

estávamos junto  naquela  Unidade Acadêmica.  Reforçou que  há a  necessidade 

deste controle para se evitar ultrapassar a cota prevista para o IQ. Esclareceu que 

foi protocolado a PROAF um pedido de aumento desta cota ainda sem resposta. 
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Continuando os informes, o professor Eduardo Tonon de Almeida comunicou que 

foi deferido pela Reitoria o pedido de liberação de motorista e de ônibus para o 

Encontro Regional da SBQ em Ouro Preto, porém este ato está condicionado ao 

pagamento das diárias do motorista pelo IQ e esclareceu ainda que o professor 

Fabiano Magalhães não fará jus ao valor das diárias, visto que não estará mais 

lotado  nesta  Instituição.  Portanto,  o  professor  Eduardo  Tonon  de  Almeida 

salientou que, por comunicação feita ao IQ pelo Setor de Transportes da UNIFAL-

MG, é vetado ao motorista do ônibus viajar no período noturno conseqüentemente 

é necessário o pagamento de mais uma diária para este motorista. Este fato altera 

a quantidade de diárias deliberadas em reunião anterior para o motorista que era 

de três diárias e meia. Diante disso, houve intensa discussão sobre os valores a 

serem  pagos  e  divididos  entre  todos  os  solicitantes  de  diárias,  pois  o  valor 

disponível  para  estas  diárias  no  âmbito  do  IQ  não  seria  suficiente  conforme 

proposta de divisão deliberada na reunião anterior pela Congregação do IQ. O 

professor  Eduardo Tonon de Almeida  reforçou a impossibilidade de pagamento 

integral  das  diárias  do  servidor  que  acompanhará  os  alunos  no  ônibus  pela 

obrigatoriedade do pagamento de quatro e meia diárias para o motorista. Sendo 

assim  o  professor  Antônio  Carlos  Doriguetto  explicou  que  as  diárias  são 

lançadas no sistema SCPD e operacionalmente pode-se pagar 100% ou 50% de 

seus  valores,  destacando que  o  sistema não  aceita  outros  percentuais,  sendo 

assim, nesse caso específico, que envolve 4,5 diárias, pode-se pagar 100% ou 

50% do  valor  tabelado.  Diante  disso,  o  professor  Luciano  Tavares  da  Costa 

sugeriu que fossem pagos integralmente as 4,5 diárias do motorista e o restante 

rateado igualitariamente entre os solicitantes ou então priorizar o pagamento de 

2,25 diárias para a TAE, rateando-se o restante da mesma maneira. Sendo assim, 

o professor Eduardo Tonon de Almeida  após concordância de todos os presentes 

disse  que  irá  autorizar  o  pagamento  de  50% das  diárias  para  a  TAE Marcela 

Marília  de  Lima,  100%  das  diárias  para  o  motorista  e  o  restante  rateado 

igualitariamente entre os demais solicitantes. Dando prosseguimento a reunião, o 
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professor  Eduardo  Tonon  de  Almeida  salientou  que  ocorrerá  em  breve  uma 

importante votação no âmbito do CEPE que trata da regulamentação dos cursos 

de graduação e pede sugestões e críticas do IQ em relação ao documento.  Em 

seguida convidou a professora  Márcia Regina Cordeiro , representante titular do 

IQ no CEPE que esclareceu o assunto e respondeu várias perguntas da plenária. A 

seguir  o  professor  Eduardo Tonon de  Almeida  convidou  o  professor  Antônio 

Carlos Doriguetto  para realizar uma explanação a respeito da possibilidade de 

realização na UNIFAL do Encontro Regional da Semana Brasileira da Química, no 

ano de 2014, ano do centenário de nossa Instituição. Em seguida juntamente com 

a plenária foram levantados os pontos positivos e os desafios de como concretizar 

este evento. Após diversas opiniões e comentários, foi colocado em votação se há 

interesse por parte do IQ na realização do Encontro Regional da SBQ em 2014 em 

Alfenas e todos os membros, por votação nominal, foram favoráveis ao assunto. 

Em seguida a plenária aprovou, por unanimidade, os nomes da professora  Keila 

Bossolani Kiill  e da professora Márcia Regina Cordeiro  para compor a Comissão 

de  Estudos  de  Viabilização  do  ERSBQ  em  Alfenas  e  estas  participarão  da 

comissão organizadora do ERSBQ de 2013 que será realizado pela UFSJ em São 

João Del Rei - MG. Foram aprovados nesta reunião, por unanimidade, todos os ad 

referenduns da  Diretoria  do  IQ:  pedido  de  persianas,  adicional  noturno  da 

professora Márcia e a  solicitação de acréscimo de pedidos de compras feito a 

PROAF. Foram também aprovadas por unanimidade as Atas de número 12, 13 e 

14.  Finalizando o professor Eduardo Tonon de Almeida esclareceu que o último 

item de pauta, Deliberação sobre o Plano Gestor da Direção do IQ, seria incluído 

como  primeiro  item  de  pauta  da  próxima  reunião,  por  solicitação  da  plenária, 

devido ao avançado da hora estipulada para término da mesma. A reunião então 

foi encerrada e lavrou-se esta ata que será assinada pelos que a aprovam: 

Antônio Carlos Doriguetto                     ________________________________

ClaudiaTorres                                        ________________________________

Cláudio Viegas Júnior                            ________________________________
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Jerusa Simone Garcia                           ________________________________

Eduardo Tonon de Almeida                   ________________________________ 

Keila Bossolani Kiill                                ________________________________

Jerusa Simone Garcia                           ________________________________

Luciano Sindra Virtuoso                         ________________________________

Luciano Tavares da Costa                    ________________________________

Márcia Regina Cordeiro                         ________________________________

Marcello Garcia Trevisan                       ________________________________

Marisi Gomes Soares                            ________________________________

TAE Kris Simone Tranches Dias           ________________________________

TAE Marília Martins da Silveira             ________________________________

Discente Graduação Rodolfo César Rodrigues __________________________

Discente Pós-Graduação Poliany Graziella de Freitas ____________________

Secretaria IQ Talitha Roberta Costa      ________________________________
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