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Ata da Primeira Reunião Plenária Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do Instituto
de Química da UFRJ no ano de dois mil e dezessete. Ao sexto dia do mês de março de dois mil
e dezessete, na sala da Congregação, às dez horas e quarenta 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: Annelise Caselatto, Antonio
Carlos de Oliveira Guerra, Emerson Schwingel Ribeiro, Francisco Manoel dos Santos Garrido,
Giordano Poneti, João Massena Melo Filho, Juan Omar Machuca Herrera, Luiza Cristina de
Moura, Luiz Fernando Brum Malta, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marciela Scarpellini, Marco
Antonio Barreto Leite, Marta Eloisa Medeiros, Milton Roedel Salles, Nadia Maria Comerlato,
Rafael Alvez Allão Cassaro, Roberto Marchiori, Rosa Cristina Dias Peres e Thais Delazare, e
a Representante dos Funcionários Técnicos e Administrativos, Leonice Bezerra Coelho.
COMUNICAÇÕES. 1) Boas-vindas aos professores. O Chefe iniciou a reunião dando as Boas-
Vindas a todos os professores e desejando um profícuo trabalho durante o primeiro semestre
letivo que se inicia. 2) Aposentadoria do Prof. Massena. O Chefe informou a todos que o referido
professor solicitou aposentadoria e que o processo deverá estar finalizado ainda este mês. Em
seguida, o Chefe passou a palavra ao professor que explicou as razões do seu pedido de
aposentadoria, esclarecendo que o projeto de extensão Samora-Machel continuará sob os
cuidados dos Profs. Marta, Francisco e Sérgio. O Prof. aproveitou também a oportunidade para
informar sobre o lançamento do seu livro entitulado “Kanimambo”, a ser lançado no próximo
dia 08 de abril, no Museu da República, a partir das 17 hs. 3) Início das aulas experimentais. O
Chefe informou que, conforme a programação já divulgada na página do DQI, todas as aulas
experimentais se iniciarão na semana de 06 a 10/03/2017, com exceção das disciplinas de
Química Inorgânica Experimental I e II (IQG-236 e IQG-246). 4) Início das aulas para os alunos
ingressantes (calouros). O Chefe informou que as matrículas e inscrições dos calouros ainda estão
sendo realizadas. Assim, recomendou a todos os professores das turmas de calouros que evitem
avançar muito com o conteúdo dos cursos. A Profa. Marta esclareceu também que nos dias 06
e 07/03 estarão se realizando as matrículas dos alunos calouros do IQ, reforçando o pedido do
Chefe. DELIBERAÇÕES. 1) Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2016. Aprovada por unanimidade.
2) Banca de Estágio Probatório do Prof. Rafael Alves Allão Cassaro. O Chefe solicitou aos
presentes a indicação de nomes de professores das Classes C-IV, D e E para comporem a
respectiva banca, a ser formada por, pelo menos, um professor externo ao IQ. Após a sugestão
de nomes, forem feitos escrutínios separados para cada membro da banca, que ficou assim
constituída pelos professores: Marciela Scarpellini (membro interno), Juan Omar Machuca
Herrera (membro interno), Wagner de Assis Alves (suplente de membro interno), Bluma
Guenther Soares (IMA, membro externo), Marcos Lopes Dias (IMA, suplente de membro
externo) e Luiz Antonio D’Avila (EQ, segundo suplente de membro externo). 3 Distribuição de
carga didática para o primeiro semestre de 2017. O Chefe apresentou o mapa de turmas com os
nomes dos professores que se inscreveram para as diferentes turmas, informando que haviam
cinco turmas sem professor e alguns conflitos. Após alguns ajustes, junção de turmas e resolução
dos conflitos, ainda restaram duas turmas de Química Geral I, teórica, noturnas, para a Faculdade
de Farmácia, ainda sem professor. O Chefe sugeriu que pelo fato das aulas para os calouros só
se iniciarem de fato na próxima semana, caso estas turmas não sejam preenchidas, será
convocada uma nova reunião ainda nesta semana. Nada mais havendo a tratar a reunião foi
encerrada às onze horas e quarenta e dois minutos e, para constar, eu, Roberto de Barros Faria,
lavrei a presente ata que vai por mim assinada.
xxx Aprovada na 2a RO de 2017 em 29/05/2017 xxx
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