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Ata da Segunda Reunião Plenária Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do
Instituto de Química da UFRJ no ano de dois mil e treze. Ao primeiro dia do mês de abril
de dois mil e treze, na sala da Congregação, às dez horas e quinze minutos, foi dado início
à Reunião Plenária do Departamento de Química Inorgânica pelo Chefe do Departamen-
to, Prof. Roberto de Barros Faria, com a presença dos seguintes professores: Fernanda
Arruda Nogueira Gomes da Silva, Francisco Manoel dos Santos Garrido, Jean Guillaume
Eon, João Massena Melo Filho, Juan Omar Machuca Herrera, Jussara Lopes de Miranda,
Laís Ferreira de Castro, Luiza Cristina de Moura, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marta
Eloisa Medeiros, Rosa Cristina Dias Peres e Sérgio de Paula Machado.
COMUNICAÇÕES. 1) Iniciando a reunião o Chefe apresentou e deu as boas vidas à nova
Secretária do Departamento, Sra. Tania Tadeu de Oliveira Rege; 2) O Chefe comentou
que a comissão designada para a eleição do Representante do Técnicos Administrativos
ainda não elaborou o calendário eleitoral; 3) O Chefe informou que cedeu o espaço de
laboratório 641 para a colocação de equipamentos relacionados com o projeto de pesquisa
no qual estão envolvidos os professores Luiz Fernando, Emerson, Marta e Roberto Amado;
4) O Chefe informou que a Profa. Marciela Scarpellini passará a ocupar um gabinete na
sala 631a e a Profa. Eliane D’Elia passará a ocupar o gabinete que ficou vago na sala 632;
5) O Chefe informou que já está em vigor a nova matriz curricular do Curso de
Licenciatura em Química, na qual as disciplinas de Química Inorgânica teórica e prática
foram reposicionadas e que estas alterações também passam a valer para o curso de
Químico; 6) A Profa. Marta informou que está em andamento uma nova COTAV e o prazo
final deverá ser 21/04/2013. DELIBERAÇÕES. 1) Alteração do horário da Química Geral
II (IQG-120) para os cursos de Licenciatura em Química e Bacharelado em Química. O
Chefe apresentou a solicitação feita pelo Diretor Adjunto de Graduação, Prof. Joaquim,
para que esta disciplina, atualmente ministrada às terças-feiras no horário de 18:30 às 21:50
hs passasse para as sextas-feiras, no mesmo horário. Após discussão esta alteração foi
aprovada por 6 votos a favor e cinco contra. 2) Implementação de semanas de provas. O
Chefe leu o memorando do Diretor Adjunto de Graduação, Prof. Joaquim, no qual ele
encaminhava o pedido de discussão sobre a implementação de semanas de prova no IQ.
Após discussão, quatro propostas foram postas em votação: I- O Instituto de Química
participaria das semanas de provas do CCMN/CT e também aplicaria provas unificadas nas
disciplinas onde isto fosse possível; II- O Instituto de Química participaria das semanas de
provas do CCMN/CT, porém cada professor elaboraria a prova das suas turmas; III- O
Instituto de Química não participaria das semanas de provas do CCMN/CT mas não
ministraria aulas teóricas ou experimentais para os alunos dos cursos envolvidos nas
semanas de provas; IV- O Instituto de Química não participaria das semanas de provas do
CCMN/CT e também não interromperia suas aulas durante estas semanas de provas. Postas
em votação a proposta IV foi aprovada por unanimidade. 3) Distribuição de carga didática
para 2013/1. O Chefe apresentou o mapa das disciplinas e apontou as turmas que estavam
sem professor. Após discussão, foram feitas algumas alterações no referido mapa com
relação a alocação de professores, restando ainda algumas turmas sem professor. Ficou a
cargo do Chefe continuar a negociação com os professores para o fechamento do mapa.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às doze horas e quarenta minutos e,
para constar, eu, Roberto de Barros Faria, lavrei a presente ata que vai por mim assinada.

Aprovada na 3a Reunião Ordinária de 2013, em 21/06/2013.

_________________________________________________
Prof. ROBERTO DE BARROS FARIA (Presidente)


