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Ata da Terceira Reunião Plenária Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do Instituto
de Química da UFRJ no ano de dois mil e quatorze. Aos dezessete dias do mês de setembro de
dois mil e quatorze, na sala 624, às dez horas e vinte 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: Antonio Carlos de Oliveira Guerra, Emerson
Schwingel Ribeiro, Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva, João Massena Melo Filho,
Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marciela Scarpellini, Marco Antonio Barreto Leite, Marta Eloisa
Medeiros, Milton Roedel Salles, Nadia Maria Comerlato, Roberto Marchiori, Rosa Cristina Dias
Peres e Sérgio de Paula Machado, a Representante dos Funcionários Técnicos e Administrativos,
Leonice Bezerra Coelho, o Representante do Corpo Discente Vinicius Alevato Neves e, como
convidada, a Profa. Viviane Gomes Teixeira, Coordenadora do Curso de Químico. Dando início
à reunião, o Chefe apresentou a Profa Viviane e esclareceu que esta reunião não tinha caráter
deliberativo e destinava-se a um debate preliminar das propostas de Reforma Curricular dos
Cursos de Químico e que a Profa. Viviane havia se oferecido para participar desta reunião para
esclarecer os detalhes da proposta e responder quaisquer questionamentos dos presentes. Em
seguida, passou a palavra para a Profa. Viviane que, fazendo uso de uma projeção, esclareceu os
antecedentes da Reforma Curricular anterior, relacionada com a obrigatoriedade do inglês e as
atividades de extensão. Esclareceu também a relação com o Curso de Química Medicinal que o
IQ deseja implantar, mas que esbarrou nas disciplinas de natureza tecnológica que serão
necessárias. Em seguinda,apresentou a proposta de Reforma Curricular do Curso de Químico.
Durante a sua apresentação houve falta de energia elétrica, mas que não prejudicou a
apresentação da Profa. Viviane, uma vez que a energia retornou após, cerca de, 30 minutos. Ao
fim da apresentação foram feitos vários questionamentos à Profa. Viviane, bem como foram
levantadas várias questões e diversos professores apresentaram suas posições. Não houve tempo
para a apresentação e discussão da proposta de Reforma Curricular do Curso de Licenciatura em
Química. O Chefe informou que estava constituindo duas comissões especiais do DQI para que
estudassem em detalhes essas propostas curriculares e fizessem propostas a serem discutidas na
próxima reunião do Departamento. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às onze
horas e cinquenta e cinco minutos e, para constar, eu, Roberto de Barros Faria, lavrei a presente
ata que vai por mim assinada.
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