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ATA DA 38ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE Q UÍMICA

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

e quinze minutos do dia vinte de julho de 2014, no Prédio PCA sala 203.  A

reunião  foi  presidida  pelo  Vice-Diretor  do  Instituto  de  Química,  o  professor

Eduardo  Tonon  de  Almeida.  Estavam  presentes  os  docentes:  Claudia

Torres,  Daniela  Aparecida  Chagas  de  Paula,  Daniela  Battaglia  Hirata,

Luciano Sindra Virtuoso, Maria Vanda Marinho, Nelso n Henrique Teixeira

Lemes, Pedro Orival Luccas e Rodrigo Corrêa Basso.  Estava presente a

TAE Carolina Nasser Boscari , a secretária do IQ Talitha Roberta Costa dos

Santos  e  a  discente Camila  Pereira.  A  reunião  teve  como  pauta:  1)

Informes:  Diretoria  -  Nova  TAE  lotada  no  IQ,  Edital  de  Monitoria  em

disciplinas e Minuta a ser enviada ao MEC; 2) Aprov ação da ata da 37ª

reunião do IQ; 3) Indicação de membros para o coleg iado do Curso de

Química - modalidade Bacharelado com o intuito da e scolha dos novos

Coordenador  e  Vice-coordenador;  4)  Aprovação  de  ad  referenduns

emitidos  pela  direção  do  IQ:  Progressão  para  a  Clas se  de  Professor

Associado 1 dos docentes: Cláudio Viegas Júnior e E duardo Tonon de

Almeida; 5) Critérios para a atribuição da FG-Secre taria ao um TAE lotado

no IQ; 6) Sugestão para a alteração das Normas de D istribuição de Bolsas

de Monitoria propostas pela docente Maria Vanda Mar inho; 7) Solicitação

de Remoção do docente Rodrigo Corrêa Basso para o c ampus de Poços

de Caldas-MG - parecer da área de Tecnologia. 1)  O professor  Eduardo

Tonon de Almeida  iniciou a reunião comunicando a chegada da nova TAE ao

IQ-UNIFAL, a servidora Taciane Maíra Magalhães Hipólito , que iniciará suas

atividades na próxima sexta-feira; comunicou ainda que está aberto o edital de

monitoria  para  o  segundo  semestre  de  2014,  e  pede  aos  docentes  que

informem os seus alunos a respeito das inscrições que ocorrerão até a próxima

sexta-feira,  cujo  local  é  a  sala  da  secretaria  do  IQ;  também  solicitou  aos

docentes que ainda não enviaram os dados a serem inseridos na minuta a ser

enviada  ao  MEC,  que  possam fazê-lo  o  quanto  antes  para  que  se  possa

finalizar esta atividade.  2) Foi aprovada por todos os presentes a Ata da 37ª

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

30

31

1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG
INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ

Reunião  da  Congregação  do  IQ-UNIFAL-MG.  3) A  professora  Daniela

Battaglia  Hirata  discorreu  sobre  a  necessidade  de  indicação  de  novo

coordenador do curso de Química Bacharelado, tendo em vista a proximidade

do fim do seu mandato. Destacou que não deseja ser reconduzida ao cargo. O

professor  Luciando  Sindra  Virtuoso ,  atual  vice-coordenador  do  curso,

salientou que para ele não é possível continuar exercendo esta função, tendo

em vista que ele está assumindo outras atividades administrativas, e expressou

que não conseguirá conciliá-las. Devido ao baixo quorum da reunião naquele

momento,  ficou  estabelecido  que  as  indicações  para  representantes  do

colegiado do Curso de Química – Bacharelado serão feitas na próxima reunião

do  IQ  que  ocorrerá  no  mês  de  setembro.  4) Foram  aprovados  os ad

referenduns pela  plenária:  progressão  funcional  dos  professores  Claudio

Viegas Júnior e Eduardo Tonon de Almeida. 5)O professor Eduardo Tonon de

Almeida  discorreu sobre a FG disponibilizada ao IQ devido a transferência da

servidora Marília ao ICEx. Disse que o novo servidor que receberá esta FG

deverá exercer funções de secretariado, além das suas atividades tradicionais.

Mencionou que como a funcionária terceirizada Talitha já exerce atividades de

secretariado em período matutino e vespertino e, portanto seria interessante

atribuir esta FG para o TAE que exercesse atividades de secretaria no período

noturno, bem como o auxílio ao TAE Dênis em suas atividades laboratoriais.

Também salientou a necessidade de se estabelecer critérios permanentes para

a atribuição desta FG ao longo dos anos. Após diversas sugestões, a plenária

recomendou  que  a  Direção  fizesse  uma  reunião  com  os  TAEs  e  estes

proponham estes critérios.  6) A seguir,  a  professora  Maria  Vanda Marinho

levou para reunião a possibilidade de mudança no critério de avaliação para

bolsa de monitoria, onde atualmente o critério usado é baseado somente no

rendimento escolar do discente fornecido pelo DRGCA. A professora relatou da

possibilidade  de,  por  exemplo,  aplicar  uma  prova  única  da  disciplina  de

Química Geral, e colocar peso na prova e no rendimento escolar, como uma

nova possibilidade de avaliação de classificação da bolsa de monitoria. Alguns

professores  presentes  na  reunião  também  opinaram  da  inviabilidade  desta
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alternativa para outras disciplinas. Após discussão do assunto, foi relatada a

possibilidade da comissão propor novas alternativas para votação na plenária

do IQ e assim tomar a melhor decisão quanto os critérios de classificação para

bolsa de monitoria para os próximos editais. 7) Processo 23087.006860/2014-

53  –  Solicitação  de  remoção  do  professor  Rodrigo  Corrêa  Basso  para  o

Instituto  de Ciência e Tecnologia – UNIFAL – Campus de Poços de Caldas -

MG, em virtude de liberação de uma vaga de professor do magistério superior,

regime de dedicação exclusiva. O professor Rodrigo Corrêa Basso  discorreu

sobre os motivos que deram origem ao pedido de remoção, destacando que

caso a Congregação do IQ seja favorável a sua remoção, em contrapartida o

IQ  teria  direito  a  uma  vaga  de  professor  Doutor  em regime  de  dedicação

exclusiva,  a  ser  fornecida  pelo  ICT-  UNIFAL-MG.  Destacou  ainda que  esta

transferência  só  ocorreria  no  próximo  semestre.  Destacou  que  o  fato  não

causaria prejuízos as aulas do semestre atual e que ele estaria inclusive se

candidatando  a  organizar  o  novo  concurso  juntamente  com  os  demais

docentes  da  área.  Assim,  a  professora  Daniela  Battaglia  Hirata ,

representando a núcleo de tecnologia, manifestou favorável ao pedido, desde

que  fossem  cumpridos  todos  estes  compromissos.  O  professor  Eduardo

Tonon  de  Almeida  esclareceu  que  a  Direção  do  IQ  somente  acatará  a

transferência do professor Rodrigo Corrêa Basso para o campus de Poços de

Caldas mediante a posse e a lotação do novo docente do núcleo de tecnologia

do IQ-UNIFAL, o que foi aprovado pela plenária.  A reunião  foi encerrada e

lavrou-se esta ata que será assinada por aqueles que a aprovam: 

Claudia Torres                                      ________________________________

Daniela Aparecida Chagas de Paula    ________________________________

Daniela Battaglia Hirata                        ________________________________

Eduardo Tonon de Almeida             ______________________________

Luciano Sindra Virtuoso                  _______________________________
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Maria Vanda Marinho                       ______________________________

Nelson Henrque Teixeira Lemes      ______________________________

Pedro Orival Luccas                         ______________________________

Maria Vanda Marinho                           ________________________________

Rodrigo Corrêa Basso                           _______________________________

TAE Carolina Nasser Boscari                   ______________________________

Discente Camila Pererira                             ________________________

Secretaria IQ Talitha Roberta Costa dos Santos  ________________________
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