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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 dezesseis. Ao quarto dia do mês de abril de dois mil e 

dezesseis, na sala seiscentos e vinte e quatro A (624-A), 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: 

Antonio Carlos de Oliveira Guerra, Eliane D'Elia, Emerson Schwingel Ribeiro, Francisco Manoel 

dos Santos Garrido, João Massena Melo Filho, Juan Omar Machuca Herrera,  Luiza Cristina de 

Moura, Luiz Fernando Brum Malta, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marta Eloisa Medeiros,  Roberto 

Marchiori, Sérgio de Paula Machado e Wagner de Assis Alves. 

 

COMUNICAÇÕES: 1) Início do semestre letivo. O Prof. Roberto Faria, deu as boas vindas a todos 

pelo início do novo semestre. 2) Monitores para disciplinas teóricas. A professora Luiza Cristina 

perguntou se algum professor de disciplina teórica tinha interesse em ter monitor e que se fosse 

o caso, para procurá-la. 3) Contratação do Prof. Giordano Poneti. O Prof. Faria esclareceu alguns 

pontos relacionados com a contratação e posse deste professor concursado, indicando que 

algumas etapas foram vencidas, mas que ainda não é possível prever quando se dará a posse. 

DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação das Atas da 1a Reunião Ordinária de 2016 e da 1a Reunião 

Extraordinária de 2016. Aprovadas por unanimidade. 2) Cômputo das disciplinas IQW para efeito 

de distribuição da carga didática do DQI. O Prof. Sérgio apresentou a proposta de que as 

disciplinas IQW não sejam computadas como carga horária, uma vez que estas disciplinas podem 

ser ministradas por professores de qualquer departamento sendo, portanto, facultativas para os 

docentes do DQI. O Prof. Sérgio argumentou também que entendia que as disciplinas IQW 

deveriam ser tratadas da mesma forma que as disciplinas de pós-graduação, que não são 

contabilizadas quando da distribuição de carga didática do DQI. Em seguida a palavra foi aberta 

para o debate. Posta em votação, a proposta foi aprovada por 11 (onze) votos a favor, 02 (dois) 

votos contra e 01 (uma) abstenção. 3) Distribuição de carga didática para 2016/1. O Chefe 

indicou que ainda haviam disciplinas sem professor. Após algumas intervenções, os Profs. Omar 

e Massena modificaram as turmas nas quais estavam alocados inicialmente, reduzindo assim o 

número de turmas sem professor. A Profa. Lucidalva se ofereceu para ministrar a segunda parte 

do semestre da disciplina IQG-115, Química Geral para a Escola de Química, ficou faltando ainda 

indicar-se o professor para a primeira parte. Dado o impasse para o fechamento completo do 

mapa de disciplinas, o Prof. Faria ficou de conversar depois da reunião com alguns docentes na 

busca de solucionar este problema. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às doze 

horas e quarenta minutos e, para constar, eu, Ana Cristina Santos da Costa, lavrei a presente 

ata que vai assinada por mim e pelo Chefe do Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada na 5ª Reunião Ordinária de 2016, realizada em 29/08/2016. 


