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ATA DA 29ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE Q UÍMICA. 

A Reunião foi iniciada às onze horas e dezoito minutos e finalizada às doze horas e

trinta e cinco minutos do dia quatro de novembro de 2013, no Prédio PCA sala 302,

permitida a dilatação temporal por todos da plenária.  A reunião foi presidida pelo

Diretor  do  Instituto  de  Química  em  Exercício,  o  professor Eduardo  Tonon  de

Almeida . Estavam presentes os docentes: Adriano Aguiar Mendes, Claudia Torres,

Fábio  Luiz  Pissetti,  Jaine  Honorata  Hortolan  Luiz,  João  Batista  Magalhães,

Luciano  Sindra  Virtuoso,  Maria  Vanda  Marinho  e  Márc ia  Regina  Cordeiro.

Estavam presentes  os  TAEs  Bernadete  de  Lourdes  Carvalho  Meira ,  Carolina

Nasser  Boscari ,  Denis  de  Carvalho  Augusto  e  Maria  Nazarello  Eliziário  e a

secretária do IQ Talitha Roberta Costa dos Santos. A reunião teve como pauta: a)

Informes: i) XXVIII- ERSBQ (Profs. Alzira e Tonon); ii) Prog ramação de Férias –

PROGEPE - Prazo Final; iii) Compras do IQ (Maria); iv) PLANFOR – PRPPG; v)

Normas para Solicitação de Diárias do IQ; vi) Prazo s: Demanda por espaços

físicos e Solicitação de Docentes ao MEC; vii) Reso lução nº 58/2009 (processo

23087.001757/2012-55).  b)  Implantação  da  Comissão  p ara  Avaliação  de

Assiduidade  no  âmbito  do  IQ  (artigo  9º  da  Resolução  do  CONSUNI  -  Nº

150/2013, DE 02 DE OUTUBRO DE 2013); c) Carga horár ia atribuída ao docente

que  orienta  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC);  d )  Aprovação  do  ad

referendum de ação de extensão, tipo evento, intitulado “Integ ração Ciência e

Tecnologia”  de  Coordenação  Profª  Keila  B.  Kiill;  e)  Aprovação  dos  ad

referendum de diárias solicitadas pelos professores Marcelo Tr evisan, Jerusa

Simone  Garcia  e  Keila  B.  Kiill;  f)  Solicitação  de  s ubstituição  dos

representantes do IQ (titular e suplente) no Comitê  de Ética em Pesquisa (CEP)

da  UNIFAL-MG.  a) O  professor  Eduardo  Tonon  de  Almeida  iniciou  a  reunião

passando a palavra para a professora Alzira Maria Serpa Lucho, que compareceu a

esta reunião como convidada, para falar sobre o Encontro Regional da SBQ em
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2014. i) A professora Alzira Maria Serpa Lucho explicou a urgência da necessidade

da opinião dos membros do IQ, sobre a possibilidade do XXVIII Encontro Regional

da  SBQ-MG ser  realizado  em um Hotel  de  Poços  de  Caldas  –  MG.  Diante  do

assunto ser de grande importância, e devido à ausência de muitos docentes nesta

reunião, a professora  Alzira Maria Serpa Lucho,  informou que fará uma consulta

via e-mail, e aguardará até a próxima quarta-feira, dia 07/11/2013 para opiniões e

sugestões, para que possa talvez, levar uma resposta no Encontro da SBQ Regional

que ocorrerá esta semana em São João Del Rei.  ii)  A seguir,  o diretor  Eduardo

Tonon  de  Almeida  discorreu  sobre  os  informes:  reforçou  sobre  a  entrega  da

previsão de férias dos servidores, destacando que o calendário será discutido hoje,

no  período  da  tarde  na  reunião  do  colegiado;  iii)  Após  a  TAE  Maria  Nazarello

Eliziário  explicou  sobre  a  finalização do pedido  de  compras  complementar,  que

mesmo comprando a maior quantidade de itens possíveis, mesmo assim restará um

saldo  no  IQ.  E  ainda  acrescentou  está  verificando  junto  a  Proplan  e  a  Proaf  a

possibilidade de que, da verba anual do IQ, seja convertida uma pequena parte para

comprar  produtos  que  são utilizados  nas aulas práticas  e  que não  estão  sendo

ofertados nos pregões. Ou seja, alguns docentes tem comprado estes produtos, com

recursos próprios, pois a cada pregão que o item é solicitado, este é considerado

item “deserto”, nenhum fornecedor tem ofertado. Assim, a TAE solicita a plenária se

concorda  com  esta  possibilidade  de  conversão,  para  que  estes  itens  sejam

comprados  em  supermercados  e  farmácias  da  cidade,  sem  precisar  pedir  pelo

Pregão. Esta proposta foi deferida por toda plenária; iv) O diretor comunicou que a

PRPPG está  trabalhando  na  elaboração  do  Plano  Institucional  de  Formação  de

Quadros  Docentes,  e  convida  o  IQ para  participar  do  referido  programa.  Assim,

tendo em vista a necessidade de definir o quantitativo de docentes participantes por

área de conhecimento e o cronograma de ações para o período de abrangência do

programa, solicita o envio da lista de docentes que ainda não estão qualificados com

doutorado, os que pretendem cursar e os que estão com o doutorado pendente. O

2

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Alfenas . Unifal-MG

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 Alfenas/MG CEP 37130-000

INSTITUTO DEQUÍMICA-IQ
Fone: (35) 3299-1404

iq@unifal-mg.edu.br

diretor informou que enviará os nomes do professor Mario Roberto Barro e João

Batista Magalhães;  v)  A seguir o  diretor  pediu uma alteração no Regulamento de

Normas e Diárias para a Comissão, destacando: adequação quando houver saldo

de diárias ainda a serem gastos e separação dos valores de diárias nos casos de

inversão de verba de custeio para diárias. Foi aprovado pela plenária o afastamento

com ônus para o IQ da TAE Kris Simone Tranches, que irá acompanhar os alunos no

ônibus para o Encontro Regional da SBQ 2013; vi)  O diretor  reforçou o envio das

demandas por salas, informando sobre aquelas que já foram solicitadas por alguns

docentes e estipulando o prazo final para entrega até sexta-feira, dia 08/11/2013. Em

relação a solicitação de docentes a MEC, o diretor  solicitou que os docentes se

reúnam com sua área e enviem para a diretoria num prazo de até 15 dias, a contar

desta  data,  um  documento  com todas  as  informações  necessárias,  para  que  a

diretoria elabore um único documento e envei para Reitoria; vii)  O diretor  informou

que em relação a Resolução nº 58/2009, esta ainda tem sido bastante discutida em

alguns pontos e ainda não está finalizada as alterações. Na oportunidade o diretor

informou que o auxiliar  de laboratório Leandro estará deixando o IQ por ter sido

aprovado  em  concurso  em  outra  Instituição,  e  esclareceu  que  estará  sendo

contratado outro funcionário terceirizado para substituir a vaga deixada por ele no

laboratório.  b) O professor  Fábio Luiz Pissetti  explicou que conforme esclarecido

na reunião da CPPD no dia 30/10/2013, cada unidade acadêmica precisa constituir

uma  comissão  para  avaliar  a  assiduidade  docente.  Isto  se  faz  necessário  para

atender  à  exigência  de  documentação  para  a  progressão  funcional,  conforme

descrito no artigo 9º  da resolução Nº 150/2013, de 02 de outubro de 2013. Diante

disso, após divergências de opiniões da plenária, esta considerou que o assunto

volte a ser discutido na próxima reunião. Não houve contrários. Na oportunidade,

atendendo a sugestão da TAE Maria Nazarello Eliziário, o diretor sugeriu que fosse

levado para o CONSUNI a alteração no Regime Interno do IQ de modo a igualar ao

Regimento Geral no que se refere ao peso de votação nas eleições. Ou seja, que
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seja alterado, estabelecendo a igualdade de votos entre TAEs e docentes, como já

está sendo aplicado nas eleições para Reitor. Foi aprovado por toda a plenária esta

proposta. c) Foi aprovada a retirada da pauta do assunto relacionado a carga horária

docente  que  orienta  TCC  em virtude  de  ausência  do  professor  Claudio  Viegas

Júnior, o qual foi quem pediu a inclusão do referido assunto.  d) Foi aprovado o ad

referendum  da  diretoria  sobre  a  ação  de  extensão  da  professora  Keila.  e) Foi

aprovado o ad referendum da diretoria sobre os pedidos de diárias com ônus para o

IQ dos docentes Jerusa e Marcello e da professora Keila Bossolani Kiill, esta que

converteu  a  verba  de custeio  da área de Ensino de Química  para  diárias,  para

realização  desta  viagem.  f)  A professora  Márcia  Regina  Cordeiro  através  do

processo  de  nº  23087.008390/2013-81,  solicita  a  plenária  a  substituição  dos

representantes do IQ no CEP (Comissão de Ética em Pesquisa) da UNIFAL, e para

tanto  o  diretor  estipulou  o  prazo  de  até  sexta-feira,  dia  08/11/2013  para  que

indicações sejam feitas por e-mail. A reunião foi encerrada e lavrou-se esta ata que

será assinada por aqueles que a aprovam: 

Adriano Aguiar Mendes                        _______________________________

Alzira Maria Serpa Lucho                     _______________________________

ClaudiaTorres                                       _______________________________

Eduardo Tonon de Almeida                   _______________________________

Jaine Honorata Hortolan Luiz               _______________________________

Fábio Luiz Pissetti                                 _______________________________

João Batista Magalhães                          ______________________________

Luciano Sindra Virtuoso                          ______________________________

Maria Vanda Marinho                               ______________________________

Márcia Regina Cordeiro                           ______________________________

TAE Bernadete de Lourdes Carvalho Meira  ___________________________
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TAE Carolina Nasser Boscari                    ______________________________

TAE Denis de Carvalho Augusto               ______________________________

TAE Maria Nazarello Eliziário                     ______________________________

   Secretaria IQ Talitha Roberta Costa dos Santos  ________________________
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