
Ata - DQI - IQ - UFRJ
Ata da Primeira Reunião Plenária Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do Instituto
de Química da UFRJ no ano de dois mil e quinze. Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de
dois mil e quinze, na sala 633, às dez horas e cinquenta e cinco minutos, foi dado início à
Reunião Plenária do Departamento de Química Inorgânica pelo Chefe do Departamento, Prof.
Roberto de Barros Faria, com a presença dos seguintes professores: Fernanda Arruda Nogueira
Gomes da Silva, Francisco Manoel dos Santos Garrido, João Massena Melo Filho, Juan Omar
Machuca Herrera, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marta Eloisa Medeiros, Milton Roedel Salles,
Nadia Maria Comerlato, Rafael Alvez Allão Cassaro, Rosa Cristina Dias Peres, Sérgio de Paula
Machado e Wagner de Assis Alves, a Representante dos Funcionários Técnicos e
Administrativos, Leonice Bezerra Coelho, e o Representante do Corpo Discente Vinicius Alevato
Neves. COMUNICAÇÕES. 1) Substituição do Representante Discente. O Chefe informou que,
excepcionalmente para esta reunião, a Representante Discente Thaís Carneiro Guimarães estaria
sendo substituída pelo aluno Vinicius Alevato Neves, conforme comunicação recebida do CAIQ.
2) Nova data do início do semestre e calendário de aulas experimentais. O Chefe informou que,
devido ao fato dos serviços de limpeza não estarem normalizados, o início do período letivo foi
adiado para o dia 09/03/2015. Dessa forma, as aulas experimentais também serão iniciadas no 
dia 09/03/2015.  DELIBERAÇÕES. 1) Distribuição de carga didática para 2015/1. O Chefe
apresentou o mapa das disciplinas com os nomes dos professores que colocaram os seus nomes,
durante o período em que este mapa esteve exposto no balcão da Secretaria do Departamento.
Nesta apresentação, buscou ressaltar as turmas em que havia conflito entre dois ou mais
professores que desejavam a mesma turma e as turmas que ainda estavam sem professor. Aberta
a discussão, foram sugeridas e aceitas várias modificações dos nomes dos professores nas turmas,
eliminando-se assim todos os conflitos, restando uma turma ainda sem professor, a turma de
Química Geral EQ noturna. Em face do adiamento do início das aulas o Chefe propôs que se
interrompesse a discussão, afim de dar mais tempo para que ocorressem oferecimentos
espontâneos de professores para ministrarem a turma no momento sem professor. 2) Disciplina
de Processos Inorgânicos.  O Chefe leu o memorando DAG 05/2015 da Coordenadora do Curso
de Química, Profa. Viviane Gomes Teixeira, em que esta fazia um histórico sobre a implantação
desta disciplina e solicitava ao DQI para ministrar uma disciplina de Processos Inorgânicos, com
carga horária de 2 horas semanais (30 horas) para o curso de Químico. Após um longo debate
foram postas em votação duas propostas. A primeira, do Prof. Sérgio, propunha que o DQI não
participasse da elaboração e nem ministrasse essa disciplina, uma vez que o departamento não
possui professores com experiência em processos industriais. A segunda, do Prof. Faria, era de
que o DQI participasse da elaboração e ministrasse essa disciplina. Posto em votação a proposta
do Prof. Sérgio foi vencedora por 11 votos, contando-se 4 votos para a proposta do Prof. Faria.
Dessa forma, ficou acertado que o DQI, através da sua chefia, buscasse, juntamente com a
Coordenação do Curso de Químico, entendimentos com a Escola de Química para a elaboração
da ementa desta disciplina, bem como que a Escola de Química ministrasse as aulas. Nada mais
havendo a tratar a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta minutos e, para constar, eu,
Roberto de Barros Faria, lavrei a presente ata que vai por mim assinada.

Aprovada na 2a Reunião Ordinária de 2015, em 05/11/2015.
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